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Abstract 

 

Code of project : Inno 008/2558 

Project name : Development of Weblog on Social Network to Promote 

Photography for Visual Communication Design Subject for Visual 

Communication Design Student, Pohchang Academy of ARTS, 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
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The purposes of this study were to (1) develop a weblog 

http://photo.rmutr.ac.th/ to promote Photography for Visual Communication Design 

Subject (2) compare the students’ learning achievement and (3) evaluate the students’ 

satisfaction level over the Weblog. The samples were 33 Visual Communication Design 

students of PohChang Academy of Arts who studied Photography for Visual 

Communication Design Subject 1
st Semester 2015. 

The results of this study revealed that : 

(1) The professionals’ opinion over the Weblog was in high level 

(2) The students’ learning achievement after using weblog to promote 

Photography for Visual Communication Design Subject was better 

(3) The students’ satisfaction level over the Weblog was in high level 

(4) The students’ satisfaction level over the social network weblog to 

promote Photography for Visual Communication Design Subject was in 

high level 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
1.1   ความสําคัญและปญหาของการศึกษา 

การศึกษาถือเปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน อัน

หมายถึง กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหไดกําลังคนท่ีมีคุณภาพท่ีจะชวยพัฒนาประเทศใน

ดานตางๆ มากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับเครื่องมือท่ีนํามาใชในการดานเรียนการสอนอีกสวนหนึ่ง

เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู พัฒนาความคิด และเกิดประโยชนมากท่ีสุด  นอกจากนี้การศึกษายังเปน

กระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข สามารถพัฒนาประเทศให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดาน (นาตยา ปลันธนานนท 2535:3)   

หากเปรียบเทียบกับนานาประเทศแลวจะพบวาการจัดการศึกษาของไทยใชงบประมาณสูง

กวามากแตผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับกลับดอยกวาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังจะเห็นไดจากผลการ

ประเมินความสามารถในการแขงขันนานาชาติของ IMD (International Institute for 

Management Development) ไดจัดใหการศึกษาของไทยมีคุณภาพอยูในลําดับท่ี 46 จาก 60 

ประเทศ (โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย. 2550:7) รวมถึงการจัดดัชนีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยประจําป 2549 ท่ีไทยไดรับการจัดใหอยูลําดับท่ี 74 จากท้ังหมด 109 ประเทศ 

(สํานักงานดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา. 2550: ออนไลน)  ท้ังนี้อาจกลาวไดวาปญหาการจัดการ

เรียนการสอนดังกลาวสวนหนึ่งมีสาเหตุจากคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของครู 

(สมชาย บุญศิริเภสัช. 2545 : 2) ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมจะพบวาปจจุบันครูมีปญหาหลักใน 3

ดาน คือ เรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การมีหนี้สินลนพนตัว รวมถึงสภาวะการขาดแคลน

ครูสะสม โดยเฉพาะในสาขาท่ีสําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2545:53) 

1.2   เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการเรียนการสอน 

แนวทางในการแกปญหาการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในท่ีนี้จะพิจารณาเฉพาะดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทานั้น โดยการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา

ของชาติ ในมาตรา 22 คือ ใหยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและ

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญในการเรียนรู กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
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พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 กําหนดใหการจัดกระบวนการเรียนรู 

จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทํา

ได คิดเปนและทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราช

กิจจานุเบกษา, 2550) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว จะใหเกิดประสิทธิภาพได

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเทคโนโลยีทางการศึกษามีสนับสนุนในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่ออิเล็กทรอนิคสเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอนในปจจุบันมีแนวโนมท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(Information and Communication Technology: ICT) และเทคโนโลยีทางการศึกษามา

ประยุกตใชเพื่อสนับสนุนในการจัดการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที (ICT) 

ประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสาร สามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ เชน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

(Computer Assisted Instruction: CAI) การเรียนการสอนผานเว็บ (Web Based Instruction: 

WBI) การเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต(Internet) ท่ีเรียกวา อีเลิรนนิ่ง (Electronic 

Learning: e-Learning) เว็บล็อก (Weblog) การเรียนการสอนผานอุปกรณเคล่ือนท่ี (Mobile 

Learning: m-Learning) (มนตชัย เทียนทอง, 2547: 3-11) โดยเฉพาะเว็บล็อก (Weblog) มีการ

นํามาใชกันอยางแพรหลายท้ังในดานการส่ือสารประชาสัมพันธ และการเรียนการสอน เนื่องจากมี

ลักษณะเปนสังคมเครือขาย (Social network) ผูคนสามารถเขารวมแลกเปล่ียนความรูแกกันและกัน

ได  

ประกอบกับปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีทางดาน

คอมพิว เตอรและเทคโนโลยีทางด านการ ส่ือสาร ( ICT-Information Communication 

Technology) เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จึงสงผลใหเกิดการนําเทคโนโลยีตางๆ เหลานี้เขามา

ประยุกตใชในการจัดการศึกษาเพื่อใหการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อเปนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย รองรับการพัฒนาและสรางขีดความสามารถในการแขงขันในสังคม/เศรษฐกิจ

แหงความรู (Knowledge base economy society) 
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1.3   บทบาทของเว็บบลอ็ก (Weblog) และเครือขายสังคมออนไลนตอการเรียนการสอน 

บทบาทของเว็บบล็อก (Weblog) ตอการเรียนการสอน 

เว็บบล็อกถือเปนอีกเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถนําไปใชในการจัดการความรูในทุกระดับ เฮน

และเบค (Hain and Beck, 2008) ไดกลาวถึงการออกแบบบทเรียนโดยการใชเว็บบล็อกใน

ระดับอุดมศึกษา ถูกมองวาเว็บบล็อกเปนเครื่องมือท่ีมีผลตอการเรียนรู เพราะเว็บบล็อกเปนสวนหนึ่ง

ของยุคเว็บ 2.0 และผูใชสามารถเขารวมในการจัดการเนื้อหา โดยสามารถใชเครื่องมือและวิธีการ

นําเสนอขอมูลตางๆ ถายโอนความรูภายในตัวของเขา ซึ่งกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากเว็บบล็อกมี 2 

ลักษณะคือ การเรียนรูแบบรายบุคคลท่ีมีผลเกิดจากการมีสวนในเว็บบล็อกกับการเรียนรูจากการ

โตตอบหลายคน อันเปนผลจากกการมีปฏิบัติสัมพันธ การอภิปรายกลุมโดยเฉพาะเรื่องท่ีมีความสนใจ

รวมกัน  นามวอรและเรสกู (Namwar and  Restgoo, 2008) ไดกลาวถึงเหตุผลท่ีการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษามีการนําเอาเว็บบล็อกมาเปนกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู เนื่องจากงายตอการ

เรียนรู และมีการเพิ่มเติมขอมูลไดอยางรวดเร็วสามารถนําไปใชในการเรียนแบบรวมมือและนําไปใช

เปนเครื่องมือในการส่ือสารระหวางนักศึกษาและอาจารยไดเปนอยางดี  

บทบาทของเครือขายสังคมออนไลนตอการใชประโยชนเพื่อการเรียนรูรวมกัน 

ในยุคท่ีอินเตอรเน็ตกําลังเปนท่ีนิยมและไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่งจากการพัฒนาของ

โลก เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) จากยุคแรกหรือเรียกวา Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเปน Static 

Web คือมีการนําเสนอขอมูลทางเดียว ตอมาเขาสูเว็บยุคท่ี 2 หรือ Web 2.0 เปนยุคท่ีเนนให

อินเตอรเน็ตมีศักยภาพในการใชงานมากข้ึน เนนใหผูใชมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ลงบน

เว็บไซตรวมกันและสามารถโตตอบกับขอมูลท่ีอยูบนเว็บไซตได ผูใชสามารถสรางเนื้อหา (Content) 

แลกเปล่ียนและกระจายขอมูลกันไดท้ังในระดับบุคคลหรือกลุม จนกลายเปนสังคมในโลกอินเตอรเน็ต 

หรือเรียกวา สังคมออนไลน (Social Network) นั่นเอง 

สังคมออนไลน (Social Networking) คือสังคมท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก รวมแบงปนส่ิง

ท่ีสนใจ และสามารถเช่ือมโยงกันไดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในโลกอินเตอรเน็ต โดยอาศัยรูปแบบการ

บริการ เรียกวา “บริการเครือขายสังคม หรือ Social Networking Service (SNS)” โดยเปนรูปแบบ

ของเว็บไซตในการสรางเครือขายสังคม สําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ตท่ีใชเขียนและอธิบายความ

สนใจ และกิจกรรมท่ีไดทํา และเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่น รวมท้ังขอมูลสวนตัว 

บทความรูปภาพผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน 

และกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีผูใชสามารถชวยกันสรางเนื้อหาข้ึนได

ตามความสนใจของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล 

ปจจุบันนี้มีเว็บไซตท่ีใหบริการสังคมออนไลน มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในอินเตอรเน็ต 

และมีอัตราการเขาใชงานและสมัครสมาชิกสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเว็บไซต MySpace และ 
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Facebook นอกจากนี้เว็บไซตท่ีใหบริการสังคมออนไลนมีหลากหลายเว็บไซต เชน digg, YouTube, 

Multiply, LinkedIn และเปนท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในสังคมวัยรุนของไทย คือ Hi5 นั่นเอง  หลาย ๆ คน 

คงมี Web Social Network เปนของตัวเอง บางคนมีหลาย ๆ เว็บ อยางไรก็ตาม เราสามารถ

ประยุกตใชสังคมออนไลนกับงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานธุรกิจ หรือการเรียนการสอนในลักษณะ

ของการแลกเปล่ียนความรู (Knowledge Sharing) รวมกัน การนําเสนอผลงาน การติวหนังสือ

ดวยกัน หรือแมแตกระท่ังการทํางานกลุมรวมกัน 

ปจจุบันมี เว็บไซตท่ีใหบริการ Social Network Service (SNS) มากมาย และแตละเว็บก็

ตางคิดคนพัฒนาเพื่อเอาใจผูใชกันอยางตอเนื่องอยางไมหยุดยั้งและยังมีฟงกช่ันมากมาย แตอาจมี

จุดเดนท่ีแตกตางกันไปเพื่อเปนจุดขายใหกับเว็บไซตนั้น ๆ ซึ่งเราสามารถนํามาประยุกตใชเว็บ SNS 

เพื่อเปนเครื่องมือในการแลกเปล่ียนความรูและทํางานรวมกันได โดยกลุมหลัก ๆ ของ SNS เพื่อการ

แลกเปล่ียนการเรียนรูแบงออกไดดังนี้ 

1)  กลุมเว็บไซตเผยแพร “ตัวตน” 

เว็บไซตเหลานี้ใชสําหรับนําเสนอตัวตนและเผยแพรเรื่องราวของตนเองทาง

อินเตอรเน็ต หรือผูใชสามารถเขียน blog สรางอัลบ้ัมรูปของตัวเอง สรางกลุมเพื่อนในหองเรียน และ

สรางเครือขายเพื่อการเรียนรูข้ึนมาได ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้คือ myspace.com, hi5.com และ 

facebook.com เปนตน 

2)  กลุมเว็บไซตเผยแพร “ผลงาน” 

เราสามารถใชเว็บไซตเหลานี้ในการนําเสนอผลงานของตัวเอง ผลงานของกลุมได

ในรูปแบบตาง ๆ  ไมวาจะเปนวีดีโอ  รูปภาพ หรือเสียงอาจารยสอนท่ีไดจากการบันทึกในช้ันเรียน

เปนตน ตัวอยางเว็บไซตประเภทนี้เชน YouTube.com, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr.com, 

Multiply.com เปนตน 

3)  กลุมเว็บไซตท่ีมีความสนใจตรงกัน 

มีลักษณะเปน Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยมีแนวคิด

ท่ีวาแทนท่ีเราจะทํา Bookmark (เหมือนกับเราค่ันหนังสือ) เว็บท่ีเราชอบ หรือบทความรายงานท่ี

เกี่ยวของกับการเรียน เก็บไวในเครื่องของเราคนเดียว สูเรา Bookmark เก็บไวบนเว็บจะดีกวา เพื่อ

จะไดแบงใหเพื่อน ๆ คนอื่นดูไดดวย และเราก็จะไดรูดวยวาเว็บไซตใดท่ีไดรับความนิยมมาก เปนท่ี

นาสนใจ โดยดูไดจากจํานวนตัวเลขท่ีเว็บไซตนั้นถูก Bookmark เอาไวจากสมาชิกคนอื่นๆ ตัวอยาง

เว็บไซตนี้ ไดแก del.icio.us, Digg, Zickr, duocore.tv เปนตน 

4)  กลุมเว็บไซตท่ีใชทํางานรวมกัน 

เปนกลุม SNS ท่ีเปดใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขามานําเสนอขอมูล ความคิดหรือ 

ตอยอด เรื่องราวตาง ๆ ได ตัวอยางเว็บไซตนี้ไดแก WikiPedia เปนสารานุกรมตอยอด ท่ีอนุญาตให

ใครก็ไดเขามาชวยกันเขียน และแกไขบทความตางๆ ไดตลอดเวลา ทําใหเกิดเปนสารานุกรมออนไลน

http://video.yahoo.com/
http://video.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.multiply.com/
http://del.icio.us/
http://www.digg.com/
http://www.zickr.com/
http://www.duocore.tv/
http://www.wikipedia.com/
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ขนาดใหญท่ีรวบรวมความรู ขาวสาร และเหตุการณตางๆ ไวมากมาย  ปจจุบันเราสามารถใช Google 

Maps สรางแผนท่ีของตัวเอง หรือแชรแผนท่ีใหคนอื่นไดดวย จึงทําใหมีสถานท่ีสําคัญ หรือสถานท่ี

ตางๆ ถูกปกหมุดเอาไว พรอมกับขอมูลของสถานท่ีนั้นๆ ไวแสดงผลจากการคนหาไดอีกดวย และส่ิง

สําคัญอีกส่ิงหนึ่งสําหรับ Social Network นั้นก็คือ เราสามารถพูดคุย นําเสนอ บอกเลาเรื่องสวนตัว 

และเรื่องราวการเรียน เรื่องราวท่ีเราสนใจ หรือแมแตการทํารายงานของเราและของกลุมเราได ดังนั้น

เราจึงควรใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตและเว็บสังคมออนไลนใหเกิดประโยชน แทนท่ีจะนําเสนอ

รูปภาพสวนตัวหรือเรื่องราวท่ีไมกอใหเกิดการเรียนรู หันมารวมกลุมกันสรางสังคมแหงการเรียนรู

รวมกันโดยผานเว็บไซตสังคมออนไลนท่ีมีใหบริการฟรีอยูมากมายหลากหลายในอินเตอรเน็ต  

จากสภาพปญหาและแนวคิด  ดังนั้น ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงพัฒนาเว็บบล็อก 

(weblog) และใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน

วิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อีกท้ังเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการสนับสนุนใหผูสอนไดใชส่ือการเรียนการสอนและ

กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1   วัตถุประสงคท่ัวไป (General Objective) 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (weblog) โดยบรรจุเนื้อหาในบทเรียน

หนวยตาง ๆ ตามหลักสูตร และเช่ือมโยง (Link) แหลงความรูตาง ๆ รวมท้ังส่ือออนไลน เชน เสียง 

ภาพนิ่ง วีดิโอ และภาพเคล่ือนไหวอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบ

นิเทศศิลป รวมท้ังความรูเสริมอื่น ๆ สําหรับใหนักศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองในลักษณะ

ออนไลน (online) อันเปนการสงเสริมการเรียนรูในวิชานี้ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน

ปกติ โดยไมจํากัดวัน เวลา และสถานท่ีในการเขาถึงเนื้อหานั้น  ๆ ของนักศึกษา  นักศึกษาสามารถ

แสดงความคิดเห็น ขอคําถามและขอสงสัยตาง ๆ หรือเพิ่มเติมความรูท่ีคนพบเพื่อแบงปนใหกับคน

อื่นๆ ในแตละหัวขอไดโดยอิสระ  อีกท้ังนักศึกษายังสามารถ Download เอกสารประกอบการเรียน

ในแตละหัวขอมาศึกษาในลักษณะออฟไลน (Offline) ไดดวย 

ท้ังนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาวา การสอนวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป ท่ีใช 

เว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรู นอกเหนือจากการเรียนปกติ จะทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีข้ึนหรือไม มากนอยเพียงใด  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนท่ีมีเว็บบล็อก

เปนส่ือเสริมการเรียนรู  ตลอดจนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชส่ือสังคมออนไลน (Social 

Network) เพื่อสงเสริมการเรียนรูนอกเหนือจากการเรียนปกติ 

  



6 

 

2.2  วัตถุประสงคเฉพาะ (Specific Objective) 

1) พัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีใชเว็บ

บล็อกสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

3) วัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อกสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่อ

งานออกแบบนิเทศศิลป 

4) วัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

3.  คําถามการวิจัย (Research question) 

1)  นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันหรือไม มากนอย

เพียงใด 

2)  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชเว็บบล็อก (weblog) สงเสริมการเรียนรูวิชาการ

ถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป หรือไม เพียงใด 

3)  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ในการ 

สงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป หรือไม เพียงใด 

4.  ขอบเขตของการวิจัย (Scope of study) 

4.1   ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาในการพัฒนาเว็บบล็อก (weblog) เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป ประกอบดวย 

บทท่ี 1  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการถายภาพ 

บทท่ี 2  หลักการทํางานและสวนประกอบของกลองถายภาพ 

บทท่ี 3  หลักการถายภาพเบ้ืองตน 

บทท่ี 4  แสงกับการถายภาพ 

บทท่ี 5  การสรางสรรคงานภาพถายเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

บทท่ี 6  การตกแตงภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
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4.2   ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

กลุมเปาหมาย ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

4.2.1  ประชากร คือ  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบ

นิเทศศิลป ตามหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป  วิทยาลัยเพาะชาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  จํานวนประมาณปละ 30 – 35 คน 

4.2.2  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป  ตามหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป  วิทยาลัยเพาะชาง  ในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 33  คน  

5.  นิยามศัพทเฉพาะ 

1)  เว็บบล็อก (Weblog) หมายถึง เว็บไซตสวนตัวท่ีจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกเรื่องราวแบบ

ออนไลนในเรื่องความรู ความคิดท่ีตนเองสนใจหรือมีความสันทัด รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ความรูสึก เรื่องเลาเสนอบทความใหมๆ วิจารณขาวสารบานเมือง หรืออื่นๆ ท่ีผูใชเห็นวานาสนใจ 

พรอมกันนั้น ยังเปดใหผูเยี่ยมชมไดสามารถแสดงความคิดเห็นตอหัวขอตางๆ ท่ีไดต้ังข้ึนอีกดวย เปน

เครื่องมือส่ือสารรูปแบบใหมในการนําพาขาวสาร  การเผยแพรผลงาน ไมวาจะเปนการประกาศ

ขาวสาร การแสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปล่ียนทัศนะและความคิดตอขอมูลท่ีตองการส่ือสาร สงผาน

สูกัน 

2)  เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) คือ สังคมท่ีผูคนสามารถทําความรูจัก 

รวมแบงปนส่ิงท่ีสนใจ และสามารถเช่ือมโยงกันไดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในโลกอินเตอรเน็ต โดยเปน

รูปแบบของเว็บไซต ในการสรางเครือขายสังคม สําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ตท่ีใชเขียนและอธิบาย

ความสนใจ และกิจกรรมท่ีไดทํา และเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื่น ตัวอยางเชน 

Facebook , hi5 เปนตน 

3)  สนับสนุนการเรียนรู หมายถึง การจัดใหองคประกอบตาง ๆ บนเว็บบล็อก (Weblog) 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหมีความหลากหลายและทันสมัยมากข้ึน ไดแก เอกสารประกอบการสอน ส่ือ

การสอน ตัวอยาง แบบฝกหัด การเช่ือมโยง (Link) เว็บไซตท่ีเปนองคความรูเสริม เว็บบอรดสําหรับให

นักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในลักษณะ Social Network  ตลอดจนการสํารวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษา 

4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีผานการเรียน โดยใชเว็บ

บล็อก (Weblog)  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาการวิจัยเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

5)  ความพึงพอใจในการเรียนรู  หมายถึง ทาท่ีของนักศึกษาตอการศึกษาผานเว็บบล็อก 

(Weblog) 
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6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย (outcomes) 
1)  ไดองคความรูดานการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป และเปนการเผยแพรองค

ความรูแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจดานนี้ผานชองทางการเผยแพรทางเว็บบล็อก (Weblog)   

2)  เพิ่มประสบการณดานการถายภาพท่ีหลากหลาย นอกเหนือไปจากเนื้อหาในตํารา 

ระหวางครูกับนักศึกษา เกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

อยางเหมาะสม โดยผานเครือขายสังคมออนไลน (Social network) อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลปในระดับสูงข้ึน 

3)  ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชเว็บบล็อก (Weblog) และการใช

เครือขายสังคมออนไลน (Social network) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูรายวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรู

รายวิชาอื่น ๆ ตอไป 

4)  เกิดกระบวนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดคานิยมการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทุกท่ีทุกเวลา

หรือเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตโดยผานเว็บบล็อก  รวมท้ังสามารถประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใชใน

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม 



 

บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาเว็บบล็อก โดยมี

หัวขอดังนี้ 

1.  เทคโนโลยีเว็บไซต 

2.  เว็บบล็อก (Weblog) 

3.  เครือขายสังคมออนไลน (Social network) 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเว็บบล็อกและเครือขายสังคมออนไลน 

1.  เทคโนโลยีเว็บไซต 

1.1  ความหมายของเว็บไซต 

วิกิพีเดีย (www, 2551ข) ใหความหมายของเว็บไซต หมายถึง หนาเว็บเพจหนาเดียวหรือ

หลายหนาท่ีมีการเช่ือมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงค โดยมีวัตถุประสงคในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ 

ผานทางคอมพิวเตอร การเรียกดูเว็บไซตจะทําผานซอฟตแวรท่ีเปนเว็บเบราวเซอร และขอมูลบนหนา

เว็บไซตจะถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ 

เว็บไซตเปนเครื่องมือในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ผานทางอินเตอรเน็ต เชน ไฟล

ภาพ (*.jpg, *.gif, *.bmp) ไฟลวิดีโอ (*.mpeg, *.avi, *.3gp) และไฟลเพลง (*.mp3) เปนตน การ

ติดตอส่ือสารขอมูลของเว็บไซตนั้นกระทําผานอินเตอรเน็ตโดยใชโพรโทคอล HyperText Transport 

Protocol (HTTP) เปนชองทาง โดยมีรูปแบบการทํางานของโพรโทคอล HTTP คือ ผูรับบริการจะสง

คํารองขอ (Request) ไปยังผูใหบริการแลวรอขอมูลตอบกลับตามท่ีรองขอ ถือเปนอันส้ินสุดการ

ส่ือสาร (ธนาธร ทะนานทอง. 2551 : 7)  

จารุทรรศน พัฒนพันธชัย (2549) กลาวเกี่ยวกับเว็บไซตไววา เว็บไซตเปนเพียงเทคโนโลยี

ท่ีใชในการเช่ือมโยงขอมูลเทานั้น โดยในสวนการนําเสนอขอมูลสามารถแบงขอมูลตามรูปแบบการ

แสดงผลคือ เว็บเพจ (Web Page) เว็บไซต (Web Site) และโฮมเพจ (Home Page) 

1) เว็บเพจ คือ หนาเว็บท่ีประกอบไปดวยขอมูลตาง ๆ โดยท่ีขอมูลบนเว็บเพจแบงเปนสอง

สวนคือ สวนท่ีเปนตัวขอมูลและสวนท่ีเปนตัวเช่ือม (Link) ท่ีทําหนาท่ีเช่ือมโยงขอมูลไปยังขอมูลอื่นท่ี

เกี่ยวของ 

2) เว็บไซต คือ แหลงท่ีรวบรวมขอมูลของเว็บเพจจํานวนหลาย ๆ หนาเขาไวดวยกัน 

เปรียบเสมือนหนังสือหนึ่งเลม 
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3) โฮมเพจ คือ เว็บเพจหนาแรกสุดในเว็บไซตทําหนาท่ีเสมือนหนาปกของหนังสือเปนสวน

ท่ีบงบอกช่ือเรื่อง หัวขอตาง ๆ และตัวเช่ือมไปยังขอมูลบนหนาเว็บเพจท้ังในเว็บไซตเดียวกันและตาง

เว็บไซต 

1.2   พัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บไซต 

เว็บไซตกลายเปนเครื่องมือท่ีใชในการส่ือสารขอมูลท่ีสําคัญในยุคปจจุบัน และสามารถแบง

เว็บไซตตามลักษณะการออกแบบและการใชงานไดเปน 3 ยุค ดังตอไปนี้ (ธนาธร ทะนานทอง. 2551 

: 12-15) 

1)  ยุคของเว็บ 1.0 (Web 1.0) 

Wikipedia (www, 2007a) ใหคําอธิบายไววาเปนยุคของเว็บไซตท่ีอยูในชวงป 2537-

2547 โดยคําวา เว็บ 1.0 เกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการนิยามความหมายของเว็บ 2.0 โดยลักษณะรูปแบบ

ของเว็บไซตท่ีอยูในยุค 1.0 ก็คือ การท่ีผูเขียนเว็บไซตจะเปนผูกําหนดเนื้อหาบนเว็บไซตสามารถแกไข

ไดแตเพียงผูเดียว และเว็บไซตท่ีเกิดข้ึนในยุคของเว็บ 1.0 นั้น อยูในชวงท่ีความเร็วอินเทอรเน็ตนั้นมี

ความเร็วเฉล่ีย 50 Kbps (Wikipedia, www, 2007b) การออกแบบเว็บไซตในยุคเว็บ 1.0 นั้น สวน

ใหญจะเปนรูปแบบหนาเว็บเพจแบบคงท่ี (Static pages) ใชเฟรม (Framesets) ในการจัดวาง

โครงสรางของหนาเว็บไซต และปุมท่ีใชในเว็บไซตจะใชไฟลรูปภาพแบบ GIF เปนตน 

อีบิสไทยแลนดดอทคอม (www, 2550) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับเว็บ 1.0 ไววา เปนหนา 

HTML แบบหยุดนิ่ง (Static) ท่ีไมคอยไดปรับปรุงขอมูลและสวนใหญจะถูกสรางข้ึนจาก HTML 

นฤมล แสงดวงแข (www, 2550) ไดกลาวถึงเว็บ 1.0 ไววา เปนยุคของเว็บไซตท่ี

นําเสนอขอมูลตาง ๆ ของผูใหบริการเว็บไซตเผยแพรแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ โดยเนื้อหาจะมีลักษณะ

เชนเดียวกับหนังสือ คือ ผูสนใจเขามาอานขอมูลตาง ๆ ไดเพียงอยางเดียวและมีสวนรวมในการ

นําเสนอนอยมากสมคิด เอนกทวีผล (www, 2550) ไดสรุปความหมายของเว็บ 1.0 ไวคือ เว็บยุคท่ี 1 

ท่ีเนนการส่ือสารทางเดียวโดยมีเจาของเว็บไซตเปนผูผลิตเนื้อหา และอาจเรียกไดวาเปน

Brochureware คือ จัดเตรียมเนื้อหาขอมูลสําเร็จไวใหผูใชเขามาอาน 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา เว็บ 1.0 คือ จุดเริ่มตนในการพัฒนาเว็บไซตในอดีตท่ีเนน

การนําเสนอขอมูลตาง ๆ ใหกับผูใชบริการ โดยมีลักษณะเนื้อหาท่ีคอนขางคงท่ี ไมคอยมีการ

เปล่ียนแปลงบอยนัก เปดโอกาสใหผูใชบริการมีสวนรวมกับการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตนอยมาก 

เว็บ 1.0 นั้นอยูในชวงท่ีความเร็วอินเทอรเน็ตเฉล่ีย 50 Kbps  

  



11 

2)  ยุคของเว็บ 2.0 (Web 2.0) 

Mary Zajicek (2007) ไดกลาวถึงความหมายของเว็บ 2.0 ไวคือ การเริ่มเขาสูยุคของ

เว็บท่ีมีการปฏิสัมพันธ ประกอบไปดวยเนื้อหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การคนหา

ขอมูลสินคาท่ีมีประสิทธิภาพและราคาถูก เปนตน ดวยเหตุนี้เว็บไซตจึงมีสวนในชีวิตประจําวันของ

ผูคนมากข้ึน 

นฤมล แสงดวงแข (www, 2550) กลาวถึงไววา เว็บ 2.0 เปนยุคท่ีเปดโอกาสให

ผูใชงานเว็บไซตมีสวนรวมในการสรางเนื้อหาและนําเสนอขอมูลตาง ๆ มีการแบงปนความรูซึ่งกันและ

กัน อยางเชน เว็บสารานุกรมออนไลน Wikipedia หรือการแชรไฟลมัลติมีเดียใน YouTube เปนตน 

นอกจากนี้ผูสนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซตหรือบุคคลท่ัวไปยังสามารถเพิ่มเติมขอมูล หรือสารสนเทศตาง ๆ 

เพื่อใหเว็บไซตมีความสมบูรณและมีขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด 

จากความหมายขางตน ธนาธร ทะนานทอง (2551) ไดสรุปและอธิบายความหมาย

เพิ่มเติมไววา เว็บ 2.0 เปนยุคของการพัฒนาเว็บไซตท่ีมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูเขียนเว็บไซต

กับผูเขาชมมากข้ึน และมีบริการผานโฮสต เชน เว็บไซตท่ีเปนส่ือกลางทางการติดตอส่ือสาร (Social-

Networking Sites) วิกี (Wikis) และ บล็อก (Blog) เปนตน ท่ีกอใหเกิดการแบงปนขอมูลระหวาง

ผูใชงานเว็บไซต โดยคําวา เว็บ 2.0 มิใชขอกําหนดหรือหลักการในการพัฒนาเว็บไซตแตอยางใด 

เพียงแตเปรียบเสมือนนิยามของการพัฒนาเว็บไซตวาลักษณะการทํางานในรูปแบบนี้ จะเรียกวาเปน

ลักษณะการพัฒนาเว็บไซตท่ีอยูในยุคของเว็บ 2.0  

แนวความคิดในการพัฒนาเว็บไซตในยุคของเว็บ 2.0 นั้นจะเปดโอกาสในทุกคนท่ีใช

งานเว็บไซตมีสวนรวมในเนื้อหาในรูปแบบท่ีกวางมากข้ึน เชน วิกีพีเดีย ท่ีเปนเสมือนสารานุกรม

ออนไลนท่ีเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการสราง แกไข และลบเนื้อหา ใชกระบวนการทางสังคม

เปนตัวตัดสินความถูกตองของขอมูลโดยมีเกณฑแบงลําดับความนาเช่ือถือท่ีไดจากคนท่ีเขาชมเนื้อหา

บนเว็บไซต เปนตน ลักษณะการพัฒนาเว็บไซตท่ีเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมนั้นกอใหเกิดองค

ความรูใหม ๆ เกิดข้ึนโดยท่ีเราไมไดคาดคิด เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซตในยุคของเว็บ 

2.0 นั้นประกอบไปดวย Rich Internet Application (RIAs), Cascading Style Sheet (CSS) , 

Really Simple Syndication (RSS), Weblog, Wiki, Asynchronous JavaScript and XML 

(AJAX) เปนตน เว็บไซตท่ีเกิดข้ึนในยุคของเว็บ 2.0 นั้น อยูในชวงท่ีความเร็วอินเทอรเน็ตนั้นมี

ความเร็วเฉล่ีย 1 Mbps 

ความแตกตางในลักษณะการทํางานของเว็บไซตใน 2 ยุค คือ การทํางานของเว็บไซตใน

ยุคเว็บ 1.0 จะเนนการนําเสนอขอมูลท่ีมาจากผูพัฒนาและเปดโอกาสใหผูใชงานมีสวนรวมนอยมาก 

แตการทํางานของเว็บไซตในยุคเว็บ 2.0 นั้น จะเนนการท่ีผูพัฒนาเปดโอกาสใหผูใชงานมีสวนรวมกับ

ขอมูลบนเว็บไซตมากข้ึน โดยผูใชงานมีสิทธิ์ในการเขาชมและสามารถนําเสนอขอมูลบนเว็บไซตท่ีเขา
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ชมได ทําใหจํานวนผูใชงานมีจํานวนมากข้ึนกลายเปนแหลงขอมูลขนาดใหญท่ีไดรับเนื้อหามาจากทุก

คนท่ีอยูในสังคม  (ธนาธร ทะนานทอง. 2551 : 12-15). 

3)  ยุคของเว็บ 3.0 (Web 3.0) 

Wikipedia (www, 2007c) ใหความหมายไวคือ เว็บ 3.0 เปนคําท่ีใชอธิบายอนาคต

ของเว็บไซตหลังจากท่ีไดมีการกลาวถึง เว็บ 2.0 และอธิบายลักษณะรูปแบบการทํางานของเว็บ 2.0 

โดยเว็บ 3.0 นั้นจะเปนการพัฒนาเว็บไซตสําหรับอนาคตท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึนกวา

ในยุคเว็บ 2.0 โดยตัวอยางของลักษณะเว็บไซตในยุค 3.0 นั้นไดแก Semantic Web ท่ีจะเปน

เสนทางในการใชงานเว็บไซตไปสูเว็บไซตอัจฉริยะ (Artificial Intelligence) 

นฤมล แสงดวงแข (www, 2550) ไดสรุปความหมายไววา เว็บ 3.0 เปนยุคท่ีมีผลมา

จากการท่ีในเว็บ 2.0 มีการจัดการขอมูลเพิ่มข้ึนอยางมหาศาล ทําใหเว็บไซตตาง ๆ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยรูปแบบ metadata ท่ีนําขอมูลมาบอกรายละเอียด

ของขอมูล (Data about data) โดยเว็บไซตจะจัดการคนหาขอมูลใหกับผูใชเองและดวยคุณลักษณะ

ในเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูล จึงทําใหเว็บ 3.0 เปนการนําเทคโนโลยี

Semantic Web และ AI มาประยุกตใชรวมกัน ซึ่งมีลักษณะเดนดังตอไปนี้ 

- Semantic Web เปนการเช่ือมโยงความสัมพันธขอมูลตาง ๆ ท่ีอยูบนเว็บไซต

ของผูพัฒนาและแหลงขอมูลอื่น ๆ ทําใหเกิดระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

- AI (Artificial Intelligence) เปนการเพิ่มความฉลาดใหกับระบบคอมพิวเตอร

เพื่อใหสามารถวิเคราะหความตองการและคาดเดาพฤติกรรมของผูใชงานเว็บไซต ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการคนหาขอมูลมากยิ่งข้ึน 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา เว็บ 3.0 คือ การพัฒนาเว็บไซตในยุคหลังสุดตอ

เนื่องมาจากในยุคของเว็บ 2.0 นั้น จํานวนผูใชงานและขอมูลบนเว็บไซตมีอัตราการเพิ่มข้ึนอยาง

รวดเร็ว ทําใหเกิดแหลงขอมูลขนาดใหญ ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะรองรับการจัดการ

ขอมูลเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการสรางความสัมพันธของขอมูลและเพิ่มความฉลาดใหกับ

ระบบเว็บไซตเพื่อใหสามารถคาดเดาพฤติกรรมและตอบสนองการใชงานของผูใชงานไดตรงความ

ตองการมากท่ีสุด 

  



13 

2.  เว็บบล็อก (Weblog)  

2.1   ความหมายและโครงสรางของเว็บบล็อก 

ความหมายของเว็บบล็อก 

วิกีพีเดีย (www, 2008) ไดใหความหมายของ Weblog ไววามาจากคําสองคําคือ เว็บ 

(Web) กับ การบันทึก (loging) ซึ่งหมายถึงเว็บไซตท่ีใชเก็บขอมูลบันทึกตาง ๆ เว็บบล็อกนั้นเปน

เครื่องมือท่ีใชในการติดตอส่ือสารกันผานอินเตอรเน็ตสวนประกอบของเว็บบล็อกโดยท่ัวไปแลว จะ

ประกอบไปดวย เนื้อหา รูปภาพ และลิงคไปยังเว็บบล็อกอื่น ๆ โดยเว็บบล็อกนั้นเปดโอกาสใหผูเขา

ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บบล็อกนั้นได 

Magdalena Böttger (www, 2004) ไดกลาวเกี่ยวกับ Weblog ไววาเปรียบไดกับไดอารี่

ออนไลน ท่ีสามารถสรางไดงายและมีระบบจัดการเนื้อหาท่ีผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการ

เขียนเว็บไซตก็สามารถสรางเนื้อหาบนเว็บบล็อกได 

Dave Winer (www, 2003) ไดสรุปเกี่ยวกับ Weblog ไววาเปนลําดับช้ันของขอความ 

รูปภาพ ส่ือและขอมูล ท่ีจัดเรียงตามวันท่ี สามารถเปดดูไดโดยใชเว็บเบราวเซอร 

Thawatchai Piyawat, Jantawan Noiwan และ Anthony F. Norcio (2005) ได

กลาวถึงเกี่ยวกับ Weblog ไววาเปนเครื่องมือการเขียนขอมูลความคิดเห็นสวนตัวของเจาของเว็บ

บล็อก โดยมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับไดอารี่ เนื้อหาในเว็บบล็อกจะถูกปรับปรุงอยูบอย ๆ และเปดให

ผูอื่นไดเขามาอาน อีกท้ังผูเขาชมยังสามารถจะแสดงความคิดเห็นฝากไวในเว็บบล็อกเพื่อใหเจาของ

บล็อกไดทราบความคิดเห็นท่ีมีตอเนื้อหาในเว็บบล็อกของตน 

สมคิด อเนกทวีผล (2550) ไดใหความหมายของ Weblog ไวคือ การบันทึกไวในเว็บและ

ไดถูกยอเหลือเพียงคําวาบล็อก หลังจากท่ีไดมีการเกิดข้ึนของ blogger.com แนวคิดเกี่ยวกับเว็บ

บล็อกของคนชาติอเมริกาและชาติอื่น ๆ นั้นกวางกวาแนวคิดของคนไทยท่ีมองเว็บบล็อกเปนเพียง

ไดอารี่ออนไลน แนวคิดเกี่ยวกับบล็อกของคนชาติอเมริกาและชาติอื่น ๆ นั้น เว็บบล็อกนอกจากจะ

เปนการสรางเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับประสบการณของผูเขียนบล็อกเองแลว ยังถูกใชเพื่อเก็บบันทึกการ

ทํางานของทีมงานหนึ่ง ๆ บริษัทองคกรหนึ่ง ๆ ทีมพัฒนาซอฟตแวร การวิจัยคนควา ไปจนถึงบันทึก

การเดินทางของวงดนตรีและอื่น ๆ อีกมากมาย 

จันทวรรณ นอยวัน และ ธวัชชัย ปยะวัฒน (2548) ไดกลาวไววา Weblog เปนหนึ่งใน

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดการความรู ใชเปนเครื่องมือในการบันทึกเหตุการณความสําเร็จ และเรื่อง

เลาตาง ๆ ตามประสบการณของผูเขียนเว็บบล็อก โดยระบบเว็บบล็อกนี้เปนระบบคอมพิวเตอรแบบ

หนึ่งท่ีทํางานบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

เกงดอทคอม (www, 2548ก) ไดสรุปลักษณะการทํางานของ Weblog ไววาเปนการ

บันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต โดยเนื้อหาของเว็บบล็อกนั้น จะเปน
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เรื่องราวของผูเขียนเอง หรือ เปนบทความในดานตาง ๆ เชน การเมือง กีฬา ธุรกิจ เปนตน เว็บบล็อก

มีจุดเดนคือ ผูเขียนเว็บบล็อกนั้น จะเขียนบทความจากความคิดเห็นตนเอง ดังนั้นเนื้อหาบนเว็บบล็อก

จึงมีลักษณะชวนใหนาติดตามอาน หรือ อาจกลาวไดวาเว็บบล็อก เปนเครื่องมือติดตอส่ือสารชนิดหนึ่ง 

ท่ีสามารถส่ือความเปนกันเองระหวางผูเขียนเว็บบล็อก และผูอาน 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา Weblog คือ เว็บไซตท่ีมีลักษณะคลายกับไดอารี่ออนไลน 

ท่ีเปดโอกาสใหผูเขียนเว็บบล็อกและผูเขาชม มีปฏิสัมพันธกันในแงความคิดเห็นท่ีมีตอเนื้อหาในเว็บ

บล็อก สวนใหญเว็บบล็อกนั้นจะมีการปรับปรุงเนื้อหาโดยผูเขียนบล็อกอยูเปนประจําโดยเนื้อหาท่ีอยู

ในเว็บบล็อกนั้นมีหลากหลายหัวขอ อาทิเชน การเรียน การทํางาน การวิจัยคนควา บันเทิง เปนตน 

ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณของผูเขียนเว็บบล็อกนั้น ๆ วามีประสบการณเกี่ยวกับดานใด เว็บบล็อกเปน

ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการของ

ผูใชงาน ผูเขียนเว็บบล็อกไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตก็สามารถท่ีจะสรางเว็บ

บล็อกสวนตัวได สวนท่ีมาของคําวาเว็บบล็อก (Weblog) นั้น มาจากคําสองคําคือ เว็บ (Web) และ

การบันทึก (Loging) ในปจจุบันนั้นคําวา เว็บบล็อก (Weblog) สามารถเรียกยอใหส้ันเหลือเพียงคําวา 

บล็อก (Blog) (ธนาธร ทะนานทอง. 2551 : 28 - 29) 

โครงสรางของเว็บบล็อก 

ดังท่ีกลาวถึงความหมายของเว็บบล็อกไวในขางตนวา เว็บบล็อกเปนระบบจัดการเนื้อหา

บนเว็บไซตชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงมีลักษณะโครงสรางการทํางานท่ีคลายคลึงกับระบบจัดการเนื้อหาบน

เว็บไซต (Content Management System : CMS) ท่ีประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนแสดงผล

เนื้อหา และสวนจัดการเนื้อหา แตเว็บบล็อกนั้นจะมีโครงสรางของระบบท่ีเล็กและไมซับซอน

เหมือนกับระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต เว็บบล็อกจะเนนในสวนของการแสดงความคิดเห็นของ

ผูเขียนและผูอานท่ีมีตอบทความท่ีอยูในเว็บบล็อกนั้น ๆ เปนหลัก อีกท้ังเว็บบล็อกยังมีจุดเดนท่ีใชงาน

ไดงาย ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเว็บไซตก็สามารถใชงานได ดังนั้นโครงสรางของเว็บ

บล็อกนั้นจะถูกออกแบบใหมีโครงสรางไมซับซอน ใชงานงายและสะดวกตอการเขาใจโดยโครงสราง

ของเว็บบล็อกประกอบไปดวย (เกงดอทคอม, www, 2548ข) (ธนาธร ทะนานทอง. 2551 : 30 - 31) 

1)  ช่ือบล็อก (  ฺBlog Title) เปนช่ือท่ีใชเรียกบล็อก 

2)  แท็กไลน (Subtitle หรือ Tag line) เปนคําจํากัดความของบล็อกท่ีอธิบายถึงตัว

บล็อกโดยสวนนี้จะมีหรือไมมีก็ได 

3)  วันท่ีและเวลา (Date & Time Stamp) โดยสวนใหญแลวสวนนี้จะประกอบอยูใน

บทความของบล็อกเพื่อแสดงใหเห็นวา บทความนั้นถูกเขียนข้ึนเมื่อไหร บางครั้งจะมีวันท่ีและเวลาอยู

ในสวนของ comment ดวย ซึ่งเปนการบอกวา comment นั้นเขียนข้ึนเมื่อไหร 

4)  ช่ือบทความ (Entry Title) คือ ช่ือเรื่องของบทความท่ีเขียนในบล็อก 
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5)  ตัวเนื้อหาบทความ (Entry’s Main Body) เปนขอมูลท่ีอยูในบล็อก อาจเปน

ตัวหนังสือหรืออาจเปนรูปภาพ วีดีโอ หรืออนิเมช่ัน เปนตน โดยสวนประกอบเหลานี้จะรวมเปนสวน

เนื้อหาของบทความ 

6)  ช่ือผูเขียน (Blog Author) เปนสวนท่ีอยูในบล็อกหรือตัวบทความโดยบอกถึงวา

บล็อกหรือ บทความนั้น ๆ ถูกเขียนโดยใคร ตําแหนงท่ีจะวางช่ือผูเขียนนั้น สามารถวางไวท่ีตําแหนง

ใดของบล็อกก็ได เชน ดานขางของบล็อก (sidebar) เปนตน 

7)  คอมเมนต (Comment tag) เปนสวนของลิงคท่ีใหผูเขาชมบล็อกสามารถคลิกเขา

ไปเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อกนั้น ๆ หรือ อานความคิดเห็นของผูอื่น 

8)  ลิงคถาวร (Permalink) เปนสวนของลิงคไปยังบทความท่ีมีในบล็อกใชสําหรับให

ผูเขียนบล็อกคนอื่น ๆ สามารถทําลิงคมาหาบทความของเราไดโดยผานทางลิงคถาวรนี้ โดยสวนของ

ลิงคถาวรนี้จะไมเปล่ียนไปตามวันท่ีและเวลาเหมือนกับลิงคของบทความ 

9)  ปฎิทิน (Calendar) สําหรับปฏิทินนั้น บล็อกบางแหงอาจมีปฏิทินอยูดวยโดยใน

ปฏิทิน นั้นจะประกอบไปดวยลิงคไปหาบทความในแตละวัน เพื่อสะดวกแกผูอานบล็อกในกรณีท่ี

ตองการอานบทความในวันท่ีตาง ๆ ท่ีตองการ 

10) บทความยอนหลัง (Archives) เปนสวนของลิงคไปยังบทความเกาในบล็อก ซึ่ง

อาจมีการจัดเตรียมไวใหกับผูอานท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับผูเขียนบล็อก เชน บล็อกบางแหงจัดเรียง

บทความยอนหลังไวเปนรายเดือน หรืออาจจะแสดงรายการบทความยอนหลังท้ังหมด เปนตน 

11) ลิงคไปยังเว็บไซตอื่น (Links) เปนสวนของลิงคไปยังเว็บไซตอื่น ๆ บล็อกอาจจะ

ประกอบดวยลิงคเว็บไซตอื่น ๆ หลากหลายเว็บไซต เรียกสวนนี้ไดอีกช่ือหนึ่งวา blog roll 

12) RSS เปนสวนของไฟล XML ท่ีมีการจัดรูปแบบเพื่อใชในการแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารระหวางเว็บบล็อก โดย RSS นี้อาจมีเตรียมไวใหใชงานอยูแลว ข้ึนอยูกับเครื่องมือสราง 

บล็อก ตัวอยาง เชน World Press หรือ Movable Type นั้นจะมี RSS ลิงคเตรียมไวให

เราใชงาน เปนตน โดย RSS นี้จะชวยใหผูอานเขาถึงบทความของผูเขียนไดงายข้ึน โดยการใช

โปรแกรมชวยอาน (Feed) และบางครั้งผูเขียนบล็อกผูอื่นก็ใช RSS นี้เพื่อประโยชนในการดึงขอมูลไป

แสดงบนเว็บบล็อกของตน 

2.2   ประเภทของเว็บบล็อกและเคร่ืองมือในการสรางเว็บบล็อก 

ประเภทของเว็บบล็อก 

เว็บบล็อกสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดมากมาย ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการ

แยกประเภทวาตองการส่ือใหเห็นความแตกตางของส่ิงใด โดยในท่ีนี้ผูวิจัยแบงประเภทของเว็บบล็อก

ตามประเภทของเนื้อหาท่ีอยูในเว็บบล็อก แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ (ธนาธร ทะนานทอง. 

2551 : 31 - 32) 
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1) บล็อกสวนตัว (Personal Blog) เปนบล็อกท่ีนําเสนอบันทึก ความคิดเห็นสวนตัวท่ี

เปนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณตรงของตัวผูเขียนเอง 

2) บล็อกขาว (News Blog) เปนบล็อกท่ีนําเสนอขาวเหตุการณตาง ๆ เปนหลัก โดยมี

ลักษณะคลายกับเปนหนังสือพิมพออนไลน 

3) บล็อกการเมือง (Politic Blog) เปนบล็อกท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการเมืองเปนหลัก

โดยมีรูปแบบการนําเสนอเปนการเขียนรายงานขาวหรือเปนการเขียนบทความท่ีเปนลักษณะเปนการ

แสดงความคิดเห็นของผูเขียนเพื่อใหผูอื่นไดเขามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

4) บล็อกบันเทิง (Entertainment Blog) เปนบล็อกท่ีนําเสนอเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับ

การบันเทิงตาง ๆ เชน ขาวดารา โปรแกรมหนัง และรายการโทรทัศน เปนตน 

5) บล็อกกีฬา (Sport Blog) เปนบล็อกท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขาวสารในวงการ

กีฬา เชน โปรแกรมการแขงขัน รายงานผลการแขงขัน และขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาตาง ๆ เปนตน 

6) บล็อกการศึกษา (Educational Blog) เปนบล็อกท่ีใชเปนส่ือในการเรียนการสอน 

นอกจากนี้การแบงประเภทของเว็บบล็อกตามประเภทของเนื้อหาแลว ยังสามารถแบงออก

ตามลักษณะของเนื้อหาท่ีมีอยูภายในเว็บบล็อกได ดังนี้ 

1) บล็อกรูปภาพ (Photo Blog) เปนบล็อกท่ีเนนเนื้อหาท่ีเปนลักษณะขอมูลท่ีเปน

รูปภาพ บล็อกประเภทนี้จะไมเนนเนื้อหาท่ีเปนขอความ ผูเขียนบล็อกประเภทนี้จะนํารูปภาพท่ี

ตองการเผยแพรมาโพสต โดยอาจจะแบงตามหัวขอตาง ๆ เพื่อจัดหมวดหมูของรูปภาพใหเปนกลุม 

ตัวอยางของบล็อกประเภทนี้ คือ http://www.photoblog.com/ 

2) บล็อกวิดีโอ (Video Blog) เปนบล็อกท่ีรวบรวมวิดีโอคลิปไว เรียกช่ือส้ัน ๆ วา

VBlog ซึ่งเปนบล็อกประเภทท่ีนิยมกันมากในปจจุบัน ตัวอยางของบล็อกประเภทนี้ คือ 

http://www.you tube.com/blog 

เคร่ืองมือในการสรางเว็บบล็อก 

ดังท่ีกลาวไปขางตนวาการสรางเว็บบล็อกนั้น ผูใชงานไมจําเปนจะตองมีความรูเกี่ยวกับ

เว็บไซตก็สามารถท่ีจะสรางเว็บบล็อกได เนื่องจากเว็บบล็อกนั้นมีเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อสรางเว็บ

บล็อกรองรับ เครื่องสรางในการสรางเว็บบล็อกนั้นถูกออกแบบมาใหผูใชจัดการเนื้อหาไดผานทาง

ระบบเว็บไซตและมีข้ันตอนไมซับซอน โดยเครื่องมือในการสรางเว็บบล็อกนั้นมีอยูมากมาย แตละ

ระบบก็มีลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกันไป ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางเครื่องมือท่ีใชสรางเว็บบล็อก 

Wordpress  Drupal  และ GotoKnow.org  ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีกําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน 

(ธนาธร ทะนานทอง. 2551 : 32 - 33) 

1)  Wordpress เปนเครื่องมือในการพัฒนาเว็บบล็อกท่ีแบงสวนของการแสดงผลและ

การจัดการเนื้อหาออกจาก Wordpress เปนระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต (Content 
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Management System : CMS) อีกชนิดหนึ่ง ท่ีถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL 

ภายในสัญญาอนุญาตใชงานแบบ General Public License (GNU) (สวนสนุกดอทคอม, www, 

2551) โดยผูใชงานสามารถนํามาพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มความสามารถตามท่ีผูใชตองการ Wordpress 

นั้นสามารถดาวนโหลดระบบมาติดต้ังและใชงานไดท่ีเว็บไซต htpp://www.wordpress.org หรือ 

สามารถทดลองใชงานไดฟรีท่ีเว็บไซต http://www.word press .com 

 
ภาพท่ี 1  เว็บไซต http://www.word press .com 

2)  Drupal เปนระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต (Content Management System : 

CMS) ท่ีไดรับความนิยมอยางสูง โดยไดรับรางวัล CMS Awards ’07 ในสาขา Overall Open 

Source CMS ของสํานักพิมพ Packt Publishing (วิกิพีเดีย, www, 2551ง) นอกจากความสามารถ

ในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตแลวนั้น Drupal ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสรางเว็บบล็อกได

โดยไมตองติดต้ังอะไรเพิ่มเติม เนื่องจาก Drupal ไดรวมสวนของเว็บบล็อกเปนสวนหนึ่งของระบบอยู

แลว สมาชิกของระบบเว็บไซตท่ีสรางจาก Drupal ก็สามารถท่ีจะสรางเว็บบล็อกสวนตัวไดโดยงาย

และในประเทศไทยนั้นมีเว็บไซตท่ีใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ Drupal ช่ือวา 

http://drupal.in.th/ 

http://drupal.in.th/
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ภาพท่ี 2  เว็บไซต http://drupal.in.th/ 

3)  Gotoknow.org เปนเครื่องมือสรางเว็บบล็อกท่ีพัฒนาโดยนักวิจัยชาวไทย โดย

ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) Gotoknow.org นั้นมีช่ือ

อยางเปนทางการวา The Gateway of Thailand Online Knowledge Management เปนเว็บ

บล็อกท่ีรองรับภาษาไทย โดยเมนูตาง ๆ ในระบบจะเปนภาษาไทยท้ังหมด มีความสามารถในการ

จัดการเนื้อหาตาง ๆ เหมาะสําหรับคนท่ีตองการมีเว็บบล็อกสวนตัวท่ีเปนรูปแบบเว็บบล็อกภาษาไทย

รองรับการใชงานแบบ Multi Community of Practice ซึ่งหมายถึงการท่ีผูเขียนบล็อกสามารถท่ีจะ

เปนสมาชิกของชุมชนบล็อกไดมากกวาหนึ่งชุมชน (จันทวรรณ นอยวัน และธวัชชัย ปยะวัฒน, 2548) 

สําหรับการใชงานระบบ Gotoknow.org นั้นสามารถใชเปดใชงานเว็บบล็อกได ท่ีเว็บไซต 

http://gotoknow.org 

 
ภาพท่ี 3  เว็บไซต http://gotoknow.org 

http://drupal.in.th/
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2.3  ประโยชนของบล็อกตอการเรียนรู 

กณิการ ปญญาอิ่นแกว ไดกลาวถึง Blog กับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไววา ในศตวรรษ

ท่ี 21 มีการนําส่ือและเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเอง มีความสุขในการเรียนรู ซึ่งเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนท่ีไมนา

เบ่ือเพราะการนําส่ือและเทคโนโลยีประเภทอินเทอรเน็ตเขามาชวยการถายทอดความรู การสราง

สังคมใหดีข้ึน การศึกษาไดพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลาย เปนการเรียนรูท่ีผูเรียน

ไดคิด ไดลงมือปฏิบัติดวยความคิดและสมองของตนเอง เปนการเรียนรูอยางถาวร และเปนการเรียนรู

ท่ีไมมีรูปแบบท่ีตายตัว เปดกวางใหผูเรียนไดเลือกปฏิบัติอยางหลากหลาย ทําใหเกิดการคิดคนวัต

กรรมใหม ๆ ทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีปจจุบัน ซึ่งส่ือ Social media ประเภท Blog สามารถ

ตอบสนองความตองการไดอยางโดนใจวัยรุน โดยสรุปไดดังนี้ (กณิการ ปญญาอิ่นแกว. 2555)  

1) ในการเรียนเพื่อจะ “รู” blog เปนเครื่องมือแลกเปล่ียนความรูของผูเรียน การ

เขียน blog จะอนุญาตใหผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นตอความรูท่ีผูเรียนเขียนถายทอดลงไปใน 

blog และผูเรียนไดเขียนโตตอบตอความคิดเห็น นั้น ๆ ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหาความ

แตกฉานในตัวความรู ถือไดวาเปนการรวมกันสกัดความรูฝงลึกไดอยางดี  

2) ในการเรียนเพื่อจะ “ทํา” ผูเรียนสามารถใช blog เปนเครื่องมือสรางความรู 

บันทึกขอมูล เรื่องราว เผยแพรความรู ขาวสารความรูและประสบการณตาง ๆ ในส่ิงท่ีสนใจ  

3) การเรียนรูเพื่อจะ "อยูดวยกัน" blog เปนเครื่องมือในการคนหาและการ

แลกเปล่ียนความรู  

4) การเรียนรูเพื่อจะ "เปล่ียนตัวเอง" blog เปนเครื่องมือในการรวบรวมและแยกแยะ

ประเภทของความรู คนหาความรู ผูชํานาญการ และชุมชนปฏิบัติสกัดแกนความรู และสราง

ความสัมพันธของความรู  

5) การเรียนรูเพื่อจะ "เปล่ียนสังคม" blog เปนเครื่องมือในการสรางลาดับความ

นาเช่ือถือและความถูกตองของความรู ของผูเรียนโดยมีผูนําเอาความรูนั้นไปใช ใหเกิดผลและนาผลมา

ปรับปรุงความรูเดิมใหเกิดความรูตัวใหม หรือทําใหความรูนั้น ๆ มีความถูกตองมีหลักฐานท่ีวัดไดทาง

วิทยาศาสตรชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2.4  ตัวอยางเว็บบล็อกเพือ่การเรียนรูในประเทศไทย 

ปจจุบันเว็บบล็อกท่ีเปดใหใชงานในประเทศไทยนั้นมีอยูมากมาย ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยาง

ของเว็บบล็อกสําหรับจัดการความรูท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน (ธนาธร ทะนานทอง. 2551 : 33 - 

34) 

1) เว็บไซต http://gotoknow.org เปนระบบเว็บบล็อกท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดการ

ความรูของคนวัยทํางาน โดยมีวัตถุประสงคหลักใหผูเขียนบล็อกบันทึกเลาเรื่องประสบการณตาง ๆ ท่ี
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เกี่ยวกับชีวิตประจําวันในการทํางาน และความรูตาง ๆ ท่ีไดจากการทํางานอันจะเปนประโยชนแก

ผูอื่นในการนําไปปรับประยุกตใชในการทํางานของตนเอง  

2) เว็บไซต http://learners.in.th เปนระบบเว็บบล็อกท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดการ

ความรูของวัยรุน นักเรียนและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคหลักใหผูเขียนบล็อกเขียนบันทึกเลาเรื่อง

ประสบการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวันในการเรียนและความรูตาง ๆ ท่ีไดจากการเรียน อันจะ

เปนประโยชนแกผูอื่นในการนําไปปรับประยุกตใชในการเรียนของตนเอง ดังแสดงตัวอยางในรูป 

 
ภาพท่ี 4  เว็บไซต http://learners.in.th 

3) เว็บไซต http://researchers.in.th เปนระบบเว็บบล็อกท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดการ

ความรูของนักวิจัยและอาจารย โดยมีวัตถุประสงคหลักใหผูเขียนบล็อกเขียนบันทึกเลาเรื่อง

ประสบการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทําวิจัยและความรูตาง ๆ ท่ีไดจากการวิจัย อันจะเปนประโยชนแก

ผูอื่นในการนําไปปรับประยุกตใชในการทําวิจัยของตนเอง  ปจจุบันไดปดใหบริการแลว ดังแสดง

ตัวอยางในรูป 

 
ภาพท่ี 5  เว็บไซต http://researchers.in.th 
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4) เว็บไซต http://www.bloggang.com เปนระบบเว็บบล็อกท่ีมีวัตถุประสงคเปดกวาง

สําหรับผูเขียนบล็อก โดยผูเขียนบล็อกสามารถท่ีเขียนเลาเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางอิสระ มีการจัด

หมวดหมูตาง ๆ ไวมากมาย เชน ขาวเดน-ประเด็นดัง ดนตรี คอมพิวเตอร การเมือง และวิทยาศาสตร 

เปนตน ดังนั้นนับวา bloggang เปนเว็บบล็อกท่ีมีผูเขียนบล็อกเปนกลุมคนทุกเพศ ทุกวัย และมี

เนื้อหาท่ีหลากหลาย ปจจุบัน bloggang นั้นมีจํานวนบล็อกท่ีอยูในระบบ 595,535 บล็อกและติด

อันดับท่ี 1 ของ google เมื่อคนหาดวย keywords คําวา blog (18 ตุลาคม 2551)  

 
ภาพท่ี 6  เว็บไซต http://www.bloggang.com 

5) เว็บไซต http://keng.com เปนระบบเว็บบล็อกท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลความรู

เกี่ยวกับเว็บบล็อก และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับเว็บไซต อาทิเชน โครงสรางเว็บบล็อกเครื่องมือใน

การพัฒนาเว็บบล็อกและเทคนิควิธีในการเขียนบล็อกใหนาสนใจ เปนตน โดยมีรูปแบบนําเสนอท่ี

หลากหลาย มีท้ังสวนท่ีเปนขอความ รูปภาพ และวิดีโอ การจัดแบงโครงสรางของระบบนี้นั้นถูก

ออกแบบใหคลายคลึงกับ CMS จึงทําใหเว็บบล็อก keng.com นี้ ดูเสมือนเปนเว็บไซตท่ัวไปท่ีมีการ

นําเสนอขอมูลตาง ๆ ทําใหผูใชงานรูสึกคุนเคยและสะดวกตอการเขาใชงาน บล็อกนี้จึงกลายเปนเว็บ

บล็อกท่ีนิยม โดยเฉพาะกับผูท่ีตองการหาความรูเกี่ยวกับเว็บบล็อกและเทคโนโลยีเว็บไซต โดยระบบ

เว็บบล็อกนี้ใชเครื่องมือท่ีมีช่ือวา Wordpress ในการพัฒนา 

 

ภาพท่ี 7  เว็บไซต http://keng.com 
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3.  เครือขายสังคมออนไลน (Social network) 

3.1   ความหมายและลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน 

ความหมายของเครือขายสังคมออนไลน 

Social network คําในภาษาไทยมีใชกันหลายคํา เชน เครือขายสังคม เครือขายสังคม

ออนไลน เครือขายมิตรภาพ กลุมสังคมออนไลน เปนผลท่ีเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในระยะท่ี 

2 (WEB 2.0) กอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกันระหวางกลุมคนท่ีรวมกันบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

สําหรับอุปกรณ และเครื่องมือท่ีใชเพื่อการเขาไปมีปฏิสัมพันธ การโตตอบหรือใชบริการใน

เครือขายสังคมออนไลน ท้ังในระบบเว็บหรือระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีท้ังหลายจะรวมเรียกวา Social 

Media เปนกลุมของแอพพลิเคช่ันบนอินเทอรเน็ตท่ีสรางบนระบบความคิดอันเปนรากฐานของสังคม

และทางเทคโนโลยี เชน Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ฯลฯ เปดใหคนแลกเปล่ียน

เนื้อหาท่ีเกิดจากผูใช”     ความหมายจึงเปนการพูดถึงบริการตางๆ ท่ีมีอยูในตลาดอยูแลว (จารุวัจน 

สองเมือง, 2554) 

ลักษณะกิจกรรมของเครือขายสังคมออนไลน 

ดวยลักษณะสําคัญของเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) คือ การมีปฏิสัมพันธ

ของคนในระบบเครือขาย ดังนั้น เมื่อมีปริมาณจํานวนคนในเครือขายจํานวนมาก จึงสามารถนําไปสู

การสรางความเปล่ียนแปลงสําคัญๆ ใหเกิดข้ึนในสังคมจริงได (จารุวัจน สองเมือง, 2554) 

ลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน ท่ีถูกนําเสนอผานทาง Social media สามารถสรุปได

ดังนี้คือ 

1) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือภายในเครือขาย โดยผูใชสรางโปรไฟล 

(Profile) ของตนเอง และมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน เชน Facebook, 

MySpace เปนตน 

2) การเผยแพรความรูความเช่ียวชาญ ซึ่งจะอยูในลักษณะของเว็บบล็อก (Weblog) 

ตางๆ 

3) การเผยแพรขอความส้ัน เชน twitter เปนตน 

4) การเพิ่มเติมขอมูลความรูตางๆ เชน เว็บ Wikipedia 

5) การเผยแพรเนื้อหาเฉพาะ การเผยแพรภาพ เสียง วีดิโอ เชน เว็บ YouTube , 

Flickr เปนตน 
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3.2   ประเภทและสถิติการใชของเครือขายสังคมออนไลน 

ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน 

ความกาวหนาของระบบอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสาร กอใหเกิด

นวัตกรรมใหมทางสังคม คือเครือขายสังคมใหมท่ีรูจักกันอยางแพรหลายวา “สังคมออนไลน”(Online 

Community) หรือ “สังคมเสมือน” (Virtual Community) หรือ “เครือขายสังคมออนไลน” 

(Social Network) โดยเครือขายสังคมออนไลนนี้เปนพื้นท่ีสาธารณะท่ีสมาชิก ซึ่งก็คือคนทุกเพศทุก

วัย ทุกเช้ือชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุมสังคมยอยจากท่ัวโลก เปน

ผูส่ือสาร หรือเขียนเลาเนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและ

ทําข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออื่นๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอื่นท่ีอยูในเครือขายของตน ผานทาง

ระบบอินเทอรเน็ตและส่ือสังคมออนไลน (Social Media)  

เครือขายสังคมออนไลนกอกําเนิดสื่อออนไลน 

เครือขายสังคมออนไลนเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง กอใหเกิดวิวัฒนาการดาน

เทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลนหลากหลายประเภท ไดแก (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2552) 

1) เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรียกส้ันๆ วา บล็อก(Blog) เปนเว็บไซตท่ีมีรูปแบบ

เนื้อหาเปนเหมือนบันทึกสวนตัวออนไลน มีสวนของการแสดงความคิดเห็น (Comment) และมีลิงค 

(Link) ไปยังเว็บอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของอีกดวย 

2) เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Sites) เชน Facebook, 

MySpace และ hi5 เปนตน เว็บไซตเหลานี้ใชสําหรับนําเสนอตัวตนและเผยแพรเรื่องราวของตนเอง

ทางอินเทอรเน็ต สามารถเขียนบล็อก สรางอัลบ้ัมรูปของตัวเอง สรางกลุมเพื่อนและเครือขายข้ึนมาได 

3) เว็บไซตสําหรับแบงปนวิดีโอ (Video-sharing Sites) และผลงาน เชน YouTube, 

Yahoo VDO, Google Video, Flickr และ Multiply เปนตน เว็บไซตเหลานี้ในการนําเสนอผลงาน

ของตัวเองไดอยางงายดายท้ังวีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงเพลง ตัวอยางเชน เว็บไซตสําหรับแบงปน

รูปภาพ (Photo-sharing Sites) เชน Flickr เปนตน 

4) เว็บประเภท Micro Blog เชน Twitter เปนตน ใชสําหรับการสงขอความหากัน

ระหวางสมาชิก ดวยจํานวนไมเกิน 140 ตัวอักษร เพื่อบอกวาตัวเองกําลังทําอะไรอยู สามารถสงผาน

หนาเว็บไซตหรือโทรศัพทมือถือก็ได 

5) วิกิ (Wikis) เปนสารานุกรมและขุมคลังความรูท่ีคนท้ังโลกสามารถมาแบงปน

ความรูในทุกดานรวมกันได·  

6) โลกเสมือน เชน Second Life และ World War Craft เปนตน เปนโลกเสมือน

จริง สามารถสรางตัวละคร โดยสมมุติใหเปนตัวเราเองข้ึนมาได ใชชีวิตอยูในเกม อยูในชุมชนเสมือน 
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(Virtual Community) ผูเลนสามารถซื้อขายท่ีดิน หารายไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ศึกษาหา

ความรู ทํางาน และประชุมสัมมนาผานเกมได  

สถิติการใชเครือขายสังคมออนไลน 

ปจจุบันนี้ อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทมากข้ึนทุกๆวัน คําวา “Social Network” ไมใชส่ิง

ท่ีใหมอีกตอไป การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาสมัยนี้ เกิดข้ึนจากส่ือตางๆเหลานี้ท้ังส้ิน นี่คือ 20 

โซเชียลมีเดีย ท่ีสําคัญ ซึ่งนักการตลาดควรรูไว (brandbuffet. 2558) 

1. Facebook   เฟซบุก แบรนดใหญตางๆมีการสรางแฟนเพจเพื่อเพิ่มชองทางในการ

ส่ือสารกับกลุมลูกคา เชน ใหคนกดติดตามขาวสารเกี่ยวกับแบรนดของตัวเองโดยการกด Like ท่ีเพจ

นั้นเอง 

2. Line  แอฟพลิเคช่ันแชทยอดฮิต ท่ีปจจุบันในไทยมีผูใชงานมากกวา 33 ลาน มีจุดเดน

คือเปนเจาแรกท่ีสามารถสงสต๊ิกเกอรนารักๆใหคนอื่นได  ในการตลาด นอกจาก Line จะอนุญาตให

แบรนดตางๆสรางสต๊ิกเกอรแบรนดของตัวเอง เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีแบรนดสามารถสงขอมูลขาวสาร

ใหกับผูติดตามตนเองไดมากยิ่งข้ึน 

3. Twitter  โซเชียลมีเดียท่ีใชงานงายท่ีสุด เพราะถึงแมวาจะพิมพขอความไดเพียง 140 

ตัวอักษร แตนั้นก็ชวยกล่ันกรองใหผูเขียนพิมพเฉพาะใจความสําคัญลงไป ทําใหขอความท่ีสงออกไป

นั้นกระชับ และงายตอการอาน 

4. Youtube  เว็บไซตบริการท่ีใหผูใชสามารถแชรวีดีโอใหผูอื่นดูได  เปนเว็บไซตสําคัญ

สําหรับนักการตลาด ท่ีสามารถโฆษณาวีดีโอคอนเทนทของเราใหตรงกับกลุมเปาหมายได 

5. Instagram  โซเชียลมีเดียท่ีเราสามารถอัพโหลดรูปภาพตางๆ และแชรใหกับผูติดตาม

ของเราได โดยท่ีแบรนดตางๆสมัยนี้ก็นิยมใช Instagram เปนส่ือกลางเพื่อโปรโมทและใหขอมูล

ขาวสารกับผูติดตามเชนเดียวกัน 

6. Snapchat   แอฟพลิเคช่ันท่ีเราสามารถแชรรูป วีดีโอใหกับผูอื่นได โดยเราสามารถต้ัง

เวลาไดวาจะใหรูปนั้นโชวกี่วินาที เมื่อครบเวลาท่ีกําหนดรูปนั้นก็จะถูกลบออกทันที 

7. Whatsapp  แอฟพลิเคช่ันแชทท่ีมีผูใชงานปจจุบันมากกวา 700 ลานคนท่ัวโลก 

8. LinkedIn Platform ท่ีเนนในเรื่องของการทําธุรกิจโดยตรง เปนท้ัง Business 

Community ท่ีอัพเดทขาวสาร และชวยใหบริษัทสามารถจางบุคลากรมาเขารวมทํางานกับบริษัทได 

9. LinkedIn Pulse  Pulse ของ LinkedIn ซึ่งเปนชองทางท่ีคนสามารถแชรไอเดียใหมๆ 

และติดตามผูนําความคิด (Thought Leader) ในอุตสาหกรรมนั้นๆได 

10. Pinterest  เว็บท่ีเปนเหมือน Inspiration Board ใหกับคนหลายๆคน เปนท่ีนิยมใน

หมูผูหญิง มีฟงกช่ันใหเราสามารถแชรรูปภาพ ความคิดสรางสรรคใหกับคนอื่น  
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11. Google+ แพลดฟอรมนองใหมจาก Google ท่ีรวมบริการตางๆของ Google เขาไว

ดวยกัน ทําใหผูใชงานนั้นสามารถใชงานไดอยางสะดวก อีกท้ังยังสามารถใหผูใชงานสรางคอนเทนท

ตางๆ แชรขอมูลแลกเปล่ียนกับเพื่อนใน Circles ท่ีตนเองสรางได 

12. Vine  โซเชียลมีเดียท่ีมีจุดเดนในการแชรวีดีโอคอนเทนทส้ันๆ ไมเกิน 6 วินาที ทําให

ขอมูลตางๆจะส่ือสารกับผูใชนั้น ถูกผานการกล่ันกรองมาอยางดี เพื่อท่ีจะใช 6 วินาทีนั้นใหคุมคาท่ีสุด 

13. Xing  เปนเว็บไซตหางานท่ีสามารถชวยใหเราพัฒนาความสัมพันธกับผูวาจาง และ

ผูนําความคิดในธุรกิจนั้นๆ ได 

14. Renren  โซเชียลมีเดียท่ีใหญท่ีสุดในจีน มีการใชงานจะคลายกับ Facebook คือผูใช

สามารถแชรความเห็นของตัวเอง อัพเดทสเตตัส และติดตอกับผูอื่นได 

15. Disqus  เปน Tool ท่ีใชรับมือกับ feedback คอมเมนตางๆ และสแปมบนเว็บไซต

ของเรา อีกท้ังยังชวยใหเราสามารถสราง social engagement กับลูกคาไดอีกดวย 

16. Tumblr  เว็บบลอกท่ีมีจุดเดนตรงท่ีผูใชสามารถอัพโหลดภาพเคล่ือนไหว ภาพ gif ลง

ไปได ซึ่งตางจากแพลตฟอรมอื่นๆ เชน Facebook ท่ีไมรองรับฟงกช่ันนี ้

17. Twoo  เว็บไซตหาคูท่ีชวยใหผูใชพบปะผูคนใหมๆ จับกลุมเปาหมายจากท่ัวโลก 

18. MyMFB  โซเชียลมีเดียของมุสลิม มีฟงกช่ันการใชงานตางๆเหมือน Facebook โดยมี

เปาหมายท่ีจะเช่ือมโยงผูใชมากกวา 1.5 พันลานคน เขาเปนแพลตฟอรมเดียว 

19. vk.com  โซเชียลมีเดียสัญชาติรัสเซีย โดยท่ีเราสามารถต้ังโปรไฟล สงขอความได มี

วิธีการใชงานแทบจะไมตางจาก Facebook เลย 

20. Meetup  แพลทฟอรมท่ีชวยใหเราสามารถพบปะกลุมคนใหมๆท่ีมีความสนใจและ

ความชอบเหมือนๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับเรา ทําใหเราไดมีเพื่อนเพิ่มในวงท่ีกวางข้ึน 

พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของคนไทย 

ภาวุธ พงษวิทยภานุ จากโซเชียลอิงค (Zocial inc) ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถิติบนโลก

ออนไลนและพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน ของไทยวา ในป พ.ศ. 2557 คนไทยใช 

Facebook มากเปนอันดับ 9 ของโลก เทากับประเทศเยอรมนี โดยมีจํานวนผูใชมากถึง 28 ลานราย 

คิดเปน 42 % ของประชากรท้ังประเทศไทย  สวนอันดับ 1 ยังเปนประเทศสหรัฐอเมริกา อยูท่ี 180 

ลานราย 

การเติบโตของผูใชเครือขายสังคมออนไลน ในไทยนั้น ปรากฏวา คนไทยใช Facebook 28 

ลานราย เติบโตข้ึน  53% คนไทยใช Instagram 1.7 ลานราย เติบโตข้ึน 13% คนไทยใช twitter 4.5 

ลานราย โดยมีสถิติดานพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน สําคัญ ๆ ดังนี้ (it24hrs. 2557) 
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พฤติกรรมการใช Facebook ของคนไทย  

การเติบโตของผูใช Facebook ท่ัวโลก เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2556 แลว มีผูใช 

Facebook เพิ่มข้ึน 9 % ซึ่งปจจุบันนี้ มีจํานวนผูใช Facebook ท่ัวโลกท้ังส้ิน 1,251 ลานราย เมื่อ

เปรียบเทียบสถิติการใช Facebook ในประเทศกลุมอาเซียน ปรากฏวา ประเทศไทยมีผูใชมากเปน

อันดับ 3 ของอาเซียน รองจากอันดับท่ี 1 ประเทศอินโดนีเซีย  และอันดับท่ี 2 ประเทศฟลิปปนส  

เมื่อเปรียบเทียบสถิติเปนรายจังหวัดของประเทศไทย พบวากรุงเทพฯ มีอัตราการใช

งาน Facebook สูงสุด (15.4 ลานคน ) คิดเปน 55% ของคนใช Facebook ท้ังประเทศ  สวนจังหวัด

ท่ีมีตัวเลขอัตราการเติบโต Facebook สูง คือ อยุธยา , ชัยนาท และ มหาสารคาม 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติการใช Facebook คนไทย ระหวางป พ.ศ. 2556 กับป พ.ศ. 

2557 พบวามีตัวเลขท่ีนาสนใจ ดังนี้ (it24hrs. 2557) 

1) ในป พ.ศ.2556 ผูชายใช Facebook 49.18% สวนผูหญิงใช Facebook  

50.82% สวนในป พ.ศ.2557 ตัวเลขผูชายใช Facebook นอยลง ผูหญิงใชมากข้ึน โดยผูหญิงใช

ประมาณ 51% 

2) ตัวเลข Facebook Active User ของคนไทย มี active อยูท่ี 85.63 %  สวน 

Inactive อยูท่ี 14.37% 

3) การโพสต Facebook คนไทยสวนใหญนิยมโพสตดวยรูปภาพ 57% เช็คอิน 33% 

โพสตพรอมลิงค 21% วีดีโอ 3% และ โพสตสถานะเฉยๆ อยูท่ี 2%  

4) ชวงเวลาท่ีคนไทยนิยมทํากิจกรรมบน Facebook มากท่ีสุด (Post , Like , 

Share) คือ บายสองโมง  รองลงมาคือชวงหาโมงเย็น และ สิบโมงเชา  

5) การโพสตบน Facebook พบวา คนไทยโพสตเปน Public (สาธารณะ) มากข้ึน 

7.38% 

6) เพจ Facebook ท่ีมีการกด Like ติดตามมากท่ีสุดคือ Mario Maurer อันดับ 2  

ตัน ภาสกนนที  ท่ีนาสนใจคือ พระภิกษุติด 2 อันดับใน top 5 Facebook เพจไทย 

7) เพจท่ีคนพูดถึง นิยมแชร Like มากสุด อยูอันดับ 1 คือ เพจ Nation Channel 

เพราะคนติดตามขาว แลวแชร  แลว Like เกิดการสงตอและบอกตอเปนจํานวนมาก 

พฤติกรรมการใช twitter ของคนไทย 

ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีคนใช twitter มากเปนอันดับ 17 ของโลก (4.5 ลาน

ราย) แตคนไทยเกินกวา 61% สมัคร แตไมไดใช twitter โดยมีสถิติการใช twitter ท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

1) ชวงเวลาท่ีมีคนไทยทวิตมากสุด คือชวงเวลา 3-4 ทุม 
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2) คนไทยทวิต 250,000 รายตอวัน แตจํานวนท่ีมีการทวิตสูงสุด 800,000 คน ตอวัน 

ในชวงเกิดเหตุการณใหญๆ 

3) ผูใช twitter สวนใหญ เปนเด็กวัยเรียน  โดยเด็กชอบทวิต  ผูใหญชอบอาน 

4) โดยเฉพาะชวงวันเสาร-อาทิตย วันหยุด หรือชวงปดเทอม จะมีปริมาณทวิต

เพิ่มข้ึน 

5) พบวาคนไทย tweet รูปและ Hashtag เพิ่มมากข้ึน คนไทย retweet รูปภาพ

มากข้ึน และการ retweet link โตข้ึนมากถึง 176.46 % 

6) ตัวเลขผูใช twitter ท่ีมีคนติดตามสูงสุด (Follower) คือ นิชคุณ 

@khunnie0624 

7) Hashtag twitter of the year คือ อันดับ1 #นอน มากถึง 27 ลานกวาครั้ง  

อันดับ2 #ต่ืน 11 ลานกวาครั้ง  

พฤติกรรมการใช Instagram ในประเทศไทย 

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2255 - 2556 คนไทยใชงาน Instagram เติบโตมากถึง 546% 

นับวาเปน social media ท่ีเติบโตสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับอันอื่นๆ โดยในป พ.ศ. 2556 คนไทยโพสต 

ภาพข้ึน Instagram มากถึง 36,443,398 ภาพ  โดยเปนวีดีโอมากถึง 1,370,272 วีดีโอ ท่ีเหลือเปน

รูปภาพกวา 96.24%  

1) คนไทยโพสตภาพข้ึน Instagram มากข้ึน และนิยมถาย Selfie มากข้ึน เมื่อ

เทียบกับป 2013 

2) ชวงเวลาท่ีคนท่ัวไปอัพภาพข้ึน Instagram มากสุดคือ 5 ทุม , ชวงเวลาท่ีเหลา

ดาราอัพภาพข้ึน Instagram มากสุดคือ 3 ทุม และกลุมท่ีมีผูติดตามจํานวนมาก อัพชวงเวลา

ประมาณ 6 โมงเชา 

3) บุคคลท่ีมีผูติดตามทาง Instagram มากสุด 3 อันดับ ไดแก 1. อั้ม พัชราภา , 2. 

ชมพู อารยา และ 3. พลอย เฌอมาลย 

เปรียบเทียบสถิติการใชเครือขายสังคมออนไลนของคนไทย 

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน หลัก ๆ ไดแก Facebook  , 

twitter และ Instagram ของคนไทย พบวา 

1) อันดับ1 : ใช Facebook อยางเดียว 35% 

2) อันดับ 2 : ใชท้ัง Facebook , twitter , Instagram 33% 

3) อันดับ 3 : ใชท้ัง Facebook , Instagram 24% 
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4) ท้ังนี้ คนไทยใช Facebook มากถึง 97% 

5) ส่ิงท่ีคนไทยแชรเขาไปใน facebook มากท่ีสุด อันดับ 1 Inatagram อันดับ 2 

Youtube  อันดับ 3 twitter โดยผูชายจะแชรจาก twitter และ youtube ข้ึน facebook มากกวา

ผูหญิง และผูหญิงมักจะแชรภาพ Instagram ไปยัง facebook มากกวาผูชาย 

ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมคนไทยในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนตางๆ ท่ี

เปดเผยในงาน Thailand Zocial Awards 2014 จึงเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูใชอินเทอรเน็ต และ

นักการตลาดออนไลน ตลอดจนนักศึกษาจะนํามาใชประโยชนตอไป 

3.3   บทบาทของเครือขายสังคมออนไลนตอสังคม 

บทบาทของเครือขายสังคมออนไลนตอปรากฏการณสําคัญของสังคมโลก 

วิยะดา ฐิติมัชฌิมา. (2552)  ไดเขียนบทความวิจัยเรื่อง “เครือขายสังคมออนไลน: 

แนวโนม ปรากฏการณ และจริยธรรม “ โดยกลาวถึง  การสรางเครือขายสังคมออนไลนใชวิธีการท่ี

เรียกกันท่ัวไปวา “การแอดเพื่อน” ตามหลักการ Friend-Of-A-Friend (FOAF) หลักการท่ีดูงายนี้

สามารถทําใหเครือขายสังคมออนไลนมีการเติบโตอยางมากมายมหาศาลในเวลาอันรวดเร็วอยาง

ตอเนื่อง และจะยังคงเพิ่มมากข้ึนตอไปอีกในอนาคต เครือขายสังคมออนไลนกอใหเกิดปรากฏการณ

ทางสังคมในระดับโลกหลายประการ เชน การสรางเครือขายทางสังคมขนาดมหึมาผานเว็บไซต

Facebook MySpace หรือ Twitter การส่ือสารผานเว็บบล็อก การแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอผาน

เว็บไซต YouTube และเกมออนไลนเปนตน ขอมูลการสํารวจหรือขอมูลทางสถิติท่ีนาสนใจและมี

นัยสําคัญทางสังคมโลกเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลนและส่ือท่ีใชมีการเผยแพรมากมาย 

ตัวอยางเชน รายการชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุน ไดเผยแพรขอมูลทางสถิติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) 50% ของประชากรโลกอายุตํ่ากวา 30 ป 96 % ของคนกลุมนั้นใชเครือขาย

สังคมออนไลน และเครือขายสังคมออนไลนกลายเปนกิจกรรมบนเว็บอันดับหนึ่ง 

2) ส่ือสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน คือ Facebook และ 

Twitter 

3) 1 ใน 8 ของคูแตงงานในอเมริการูจักและสานสัมพันธกันผานส่ือออนไลน 

จํานวนปท่ีใชเพื่อเขาถึงผูใชจํานวน 50 ลานคน ผานส่ือประเภทตางๆ คือ วิทยุใชเวลา 38 

ป โทรทัศนใชเวลา 13 ป อินเทอรเน็ตใชเวลา 4 ป iPod ใชเวลา 3 ป แต Facebook มีผูใชถึง 200 

ลานคนในเวลาไมถึงหนึ่งป หาก Facebook เปนประเทศ จะเปนประเทศท่ีมีประชากรมากเปนอันดับ 

3 ของโลก ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลจาก Eril Qualman ผูเขียนหนังสือ Socialnomics ท่ีมีช่ือเสียง

และไดรับการยอมรับในระดับสากล  
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เวลาเฉล่ียตอคนของคนท่ัวโลกท่ีใชไปกับเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนคือประมาณ 5 

ช่ัวโมง 30 นาทีตอเดือน โดยเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน คือ 

Facebook (Grove,2010) ซึ่งมากกวาเว็บไซต MySpace ซึ่งเคยเปนผูนําของเว็บไซตประเภท

เดียวกันนี้ไปแลว 

Mark Zuckerberg ผูกอต้ังและผูบริหารสูงสุดของ Facebook เปดเผยสถิติผานทาง The 

Facebook Blogเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนวันครบรอบปท่ี 6 ของการกอต้ัง 

Facebook วา มีผูใช Facebook จากท่ัวโลกจํานวนถึง 400 ลานคนแลว และเพิ่มข้ึนเปน 500 ลาน

คนในเดือนกรกฎาคม 2553 (Zuckerberg, 2010) 

Pew Internet & American Life Project เผยแพรขอมูลผลการสํารวจกิจกรรมท่ีผูใชใน

สังคมออนไลนทําบนส่ือออนไลน ช้ีใหเห็นวาผูใชท่ีเปนกลุมผูใหญจํานวนรอยละ 89 ใชส่ือออนไลน

เพื่อติดตอส่ือสารกับเพื่อน รอยละ 57 ใชส่ือออนไลนเพื่อวางแผนรวมกับเพื่อน และรอยละ 49 ใชส่ือ

ออนไลนเพื่อสรางเพื่อนใหม สวนผูใชท่ีเปนกลุมวัยรุนจํานวนรอยละ 91 ใชส่ือออนไลนเพื่อ

ติดตอส่ือสารกับเพื่อน รอยละ 72 ใชส่ือออนไลนเพื่อวางแผนรวมกับเพื่อน และรอยละ 49 ใชส่ือ

ออนไลนเพื่อสรางเพื่อนใหม และมีเพียงรอยละ 28 ท่ีใชส่ือออนไลนเพื่อสรางธุรกิจใหมหรืออาชีพ 

ขอมูลแสดงใหเห็นวาผูใชสวนใหญในอเมริกาท้ังในกลุมผูใหญและวัยรุนใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อเรื่อง

สวนตัวเปนสวนใหญ 

ในป ค.ศ. 2010 นิตยสารไทม (Time) ประกาศยกยองให Mark Zuckerberg เปนบุรุษ

แหงป เนื่องจากเขาทําใหประชากรโลกกวาครึ่งพันลานสามารถเช่ือมความสัมพันธระหวางกันดวยการ

สรางระบบการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารใหม และเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชชีวิตของคนในโลกดวย 

(วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2552) 

บทบาทของเครือขายสังคมออนไลนตอการเมือง 

ดวยความหลากหลายของการเผยแพรขอมูลไปยังผูใชจํานวนมาก เปนผลใหมีการนํา

เครือขายสังคมออนไลน ไปใชในงานตางๆ เชน ในการหาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ของบารัก โอบามา ซึ่งสามารถสรางกระแสนิยมไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงสําคัญในหลายประเทศ เชน ประเทศซีเรียเครือขายสังคม

ออนไลน ถูกนําเขาไปเกี่ยวของอยางหลีกเล่ียงไมได ในขณะเดียวกันเหตุการณน้ําทวมของประเทศ

ไทย เครือขายสังคมออนไลนก็เขามามีบทบาทสําคัญเพื่อการแกไขปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งโดย twitter ซึ่งชวยใหผูตองการความชวยเหลือและผูใหความชวยเหลือ

ติดตอส่ือสารกัน ไดอยางรวดเร็ว เพียงการใชแท็ก (tag) รวมกัน หรือการเผยแพรขอมูลตอๆ กันไป 

(จารุวัจน สองเมือง, 2554) 
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บทบาทของเครือขายสังคมออนไลนตอวงการขาว 

ส่ือสังคมออนไลนไดสรางปรากฏการณในแวดวงการทําขาวและนําเสนอขาวและบริโภค

ขาวอีกดวย เชน สํานักขาวท่ีมีช่ือเสียงระดับ สากลหลายแหงตองเปด Blog หรือ Twitter ควบคูไป

กับการสงขาวตามวิธีมาตรฐาน เชน CNN, New York Times, Reutersและ The Nation เปนตน 

ซึ่งชองทางใหมของการนําเสนอขาวดังกลาวมีช่ือเรียกยอๆ วา @CNN, @NYTimes, @Reuters และ 

@thenation ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสรางเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนพลเมืองผูบริโภคขาว

กลายไปเปนส่ือมวลชนผูรายงานขาวผานทางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook และ

Twitter ไดดวย (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2552) 

3.4   เครือขายสังคมออนไลนกับการศึกษา 

ทุกวันนี้คําวา "เว็บไซต โซเชียล เน็ตเวิรก" หรือ "เครือขายสังคมออนไลน" ไมใชคําใหมใน

สังคมอีกแลว โดยเฉพาะในยุคท่ีเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ทําให

โลกปจจุบันกลายเปนโลกท่ีไรพรมแดนไปแลว  

ในป พ.ศ. 2554 คนท่ีใช Facebook ท่ัวโลกมีจํานวนถึง 800 ลานคน  ท้ังนี้ยังมีเว็บไซดอื่น

ท่ีมีลักษณะนี้ ซึ่งเรียกวา Social Networking Service (SNS) ท่ีเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายอีกมาก ซึ่ง

ยืนยันถึงการเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตสําหรับคนยุคปจจุบัน เมื่อเครือขายสังคมออนไลนมี

บทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนมาก ข้ึน ก็ยอมจะเขามาเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา (จารุวัจน 

สองเมือง, 2554) 

เครือขายสังคมออนไลนกับการพัฒนาการเรียนการสอน 

การใชสื่อสังคมออนไลนของสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

ในดานการพัฒนาการศึกษา   โดยอาศัยประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนทุกวัน 

"โซเชียล เน็ตเวิรก" ก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีจะทําใหครูผูสอน และนักเรียนใกลชิดกันยิ่งข้ึน 

นอกเหนือจากเวลาท่ีอยูในหองเรียน ดังเชนท่ี "คณะกรรมการดานการศึกษา" ของรัฐเวอรจิเนีย 

ประเทศสหรัฐฯ เพิ่งจะมีมติไปเมื่อสัปดาหกอน ในการเห็นชอบท่ีจะกําหนดนโยบายอยางเปนรูปธรรม 

เกี่ยวกับการนําเอา "โชเชียล เน็ตเวิรก" มาใชในฐานะเครื่องมือการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะ

กรรมการฯ เล็งเห็นวา แทนท่ีบรรดาเด็กนักเรียนจะอาศัยเว็บไซตเครือขายฯ เหลานี้ ในการพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือใชเปนพื้นท่ีในการบอกกลาวความรูสึกของตนตอคนรอบขางเพียงอยาง

เดียว แตแอพลิเคช่ัน หรือฟงกช่ันตางๆ ของเว็บไซตเหลานี้ ยังสามารถเช่ือมโยงพวกเขากับ

สถาบันการศึกษา หรืออาจารยผูสอนไดดวย เชน การส่ังรายงาน สงการบาน หรือแมกระท่ังแจงเตือน

เกี่ยวกับวันเวลาสอบ เปนตน 

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary2.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3DMK447L1678111.28126%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21161251%40%219%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.244%40%21hznidx%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C.%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
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ขณะเดียวกัน การท่ีครูเขามาอยูในเครือขายสังคมออนไลนยังสามารถเปดโอกาสให

ผูใหญไดเปนหูเปนตาในการสอดสองดูแลผูไมประสงคดีท่ีอาศัยชองทางการติดตอส่ือสารไรพรมแดน 

นี้ เขามาสรางความเสียหายหรือกอภัยคุกคาม โดยเฉพาะอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศแกพวกเด็กๆ 

ได (สุมนชยา จึงเจริญศิลป.  , 2554) 

เว็บไซต thumbsup (2555) ซึ่งเปนเว็บขาวและบทความดานธุรกิจดิจิตอล ได

นํ า เ ส น อ บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง  “ ม อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย กั บ ก า ร ใ ช ส่ื อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น ” ท า ง 

http://thumbsup.in.th โดยระบุถึง “ขอดี-ขอเสีย” การใชส่ือสังคมออนไลนของสถาบันการศึกษา

ในสหรัฐอเมริกา ไดแก Facebook, Twitter, LinkedIn, Blog และเว็บบอรด ไววา Facebook คือ 

ส่ืออันดับหนึ่งท่ีบรรดาสถาบันการศึกษาใชกันมากท่ีสุด อัตราการเติบโตของการใชงานส่ือสังคม

ออนไลนของมารค ซักเคอรเบิรก ก็เพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ป ในขณะท่ี Twitter และ LinkedIn ก็เติบโต

สูงเร็วแบบรวดเร็วเชนกัน สวนส่ือออนไลนรูปแบบเดิมๆ อยางเว็บบอรดและบล็อก ก็ไมไดมีการการ

เปล่ียนแปลงมากนัก 

ผลสํารวจยังช้ีใหเห็นถึงรูปแบบการนําบรรดาส่ือออนไลนไปใชหลากหลายแบบ ไมวา

จะเปนการประกาศวาวันนี้จะมีเรียนท่ีไหนอยางไร อาจารยเอาเอกสารประกอบการสอนมาแชร การ

ถายภาพแบบ 360 องศาของหองเรียนใหคนภายนอกดู การชวยใหสถาบันคนหานักศึกษาท่ีโดดเดน 

หรือแมกระท่ังกาวไปถึงการชวยใหผูดอยโอกาสมีโอกาสในการศึกษาแนวคลายๆ กับการศึกษา

ทางไกล  และส่ิงท่ีมีลักษณะคลายกันอยางหนึ่ง นั่นคือการเปดใหบรรดาครูอาจารยสามารถเขาไป

ตรวจสอบความเรียบรอยถูกตอง ในเรื่องตางๆ เพื่อไมใหการนําส่ือเหลานี้ไปใชในทางท่ีผิด ในเรื่องนี้

หลายสวนไดใหความเห็นวาการใหทุกฝายเขามารวมมือในการเรียน การสอนดวยการใหแสดงความ

คิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษา ท่ีเสมือนกับการส่ือสารตลอดเวลากับครูอาจารย ทําใหการเรียนการ

สอนพัฒนาไปไดดียิ่งข้ึน 

ดานเนื้อหา (Content) ซึ่งปจจุบันนับไดวายุคนี้เนื้อหาสาระท่ีนําเสนอเปนเรื่องท่ี

สําคัญ ใครท่ีมีเนื้อหาท่ีดีและมีจํานวนมาก ก็ยิ่งไดเปรียบ สถาบันท่ีประสบความสําเร็จในการบริหาร

ส่ือออนไลน สามารถชักชวนใหนักเรียนนักศึกษาเขามาสรางสรรคเนื้อหาสาระในสังคมออนไลน และ

กลายเปนอีกหนึ่งกุญแจสําคัญท่ีขับเคล่ือนใหสถาบันนั้นๆ ประสบความสําเร็จ 

ในทางตรงกันขามกับอีกกลุมท่ีพบอุปสรรคมากมาย ในดานการขาดบุคลากรท่ีมี

ความรูความเขาใจมาจัดการกับส่ือสังคมออนไลน ทําใหสุดทายบรรดาผูใชงานอยางนักเรียนนักศึกษา

ขาดความเช่ือมั่น และไมใชส่ือท่ีสถาบันการศึกษานั้นบริหารอยู ขาดการทําใหผูใชงานรูสึกถึงการมี

สวนรวม หรือผูกพัน ก็จะไมมีทางไดรับความสําเร็จจากการบริหารส่ือออนไลนไดเด็ดขาด 

http://thumbsup.in.th/
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สุดทายแลวความสม่ําเสมอในการใหขอมูล สรางเนื้อหา หรือติดตอส่ือสารกับผูใชก็

เปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหสถาบันนั้นๆ ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นจึงตองสรางความมั่นคง 

สม่ําเสมอกับส่ือประเภทนี้ใหได จึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ 

สถาบันการศึกษาตางประเทศท่ีไดรับการยกยองวาสามารถจัดการกับส่ือสังคม

ออนไลนไดดีมากๆ ไดแก 

 John Hopkins University: ซึ่งมีคนกด Likes บน Facebook ใหมากถึง 

16,976 คน, มีผูติดตามจํานวน 4,324 คน บน Twitter, และคนดูใน YouTube มากถึง 89,501 ครั้ง 

 มหาวิทยาลัยช่ือดังอยาง Harvard University นั้นมีคนกด Likes บน 

Facebook ใหมากถึง 1,281,596 คน, มีผูติดตามจํานวน 95,352 คน บน Twitter, และคนดูใน 

YouTube มากถึง 1,292,259 ครั้ง 

 University of Notre Dame: มีคนกด Likes บน Facebook ใหมากถึง 

52,569 คน, มีผูติดตามจํานวน 5,014 คน บน Twitter, และคนดูใน YouTube มากถึง 153,575 

ครั้ง 

 Ohio State University: ซึ่งมีคนกด Likes บน Facebook ใหมากถึง 

407,848 คน, มีผูติดตามจํานวน 25,111 คน บน Twitter, และคนดูใน YouTube มากถึง 116,127 

ครั้ง 

 มหาวิทยาลัย Columbia University, NY: ท่ีมีคนกด Likes บน Facebook 

ใหมากถึง 33,321 คน, มีผูติดตามจํานวน 2,426 คน บน Twitter, และคนดูใน YouTube มากถึง 

184,071 ครั้ง 

อยางไรก็ตามหาพิจารณาถึงตัวเลขการกด Like จํานวน Follower หรือจํานวนการ

เขาใชงาน YouTube ของแตละสถาบัน อาจจะไมไดส่ือถึงความสําเร็จไปเสียทุกอยาง หากแตการได

ความพึงพอใจและการบอกตอตางหากท่ีนาจะเปนส่ิงท่ีองคกรท่ีไมไดหวังพึ่งพากําไร (มากนัก) อยางท่ี

สถาบันการศึกษาตองการ 

การใชสื่อสังคมออนไลนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

Runglawan Skulmalaithong.  (2552) ไดนําเสนอบทความเรื่อง “สังคมออนไลน

กับการเรียนการสอน” ไววา สังคมออนไลนกับการเรียนการสอน.การเรียนการสอนยุคใหม ความรู

และปฏิสัมพันธไมไดจํากัดอยูแตในหองเรียน  ทิศทางพัฒนาการทางสังคมในปจจุบัน มีแนวโนมการ

พัฒนาไปสูสังคมออนไลน (Social Network) กันมากข้ึน ซึ่งสังเกตไดจากเราใชบริการสังคมออนไลน 

เชน Facebook MySpace hi5 MSN หรือ กระดานถามตอบยอดนิยมอยาง pantip.com กันมาก

ข้ึน ซึ่งเว็บเหลานี้ทําใหผูคนรูจักกันไดงายข้ึน และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ขอดีท่ีสําคัญ

http://www.gotoknow.org/profiles/users/srunglawan
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อยางหนึ่งของสังคมออนไลนคือ สังคมออนไลนเปนสังคมท่ีรวมบุคคลหรือกลุมคนท่ีมีความสนใจใน

เรื่องเดียวกัน มาแลกเปล่ียนความรูกัน 

ลักษณะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสวนใหญยังคงรูปแบบเดิมๆ คือ ใหนักเรียน

ถือหนังสือไวในมือแลวนั่งเงียบ ฟงผูสอนใหความรู  ในขณะท่ีนิสิตนักศึกษาและโลกมีการเปล่ียนแปลง

แบบหมุนกลับ การเรียนการสอนยุคใหม ความรูและปฏิสัมพันธไมไดจํากัดอยูแตในหองเรียน เราจึง

ควรมีการผสมผสานกันระหวางการเรียนในช้ันเรียน และการนําระบบเทคโนโลยี เชน e-Learning 

หรือ Social Network ตางๆ มาชวยในการเรียนการสอน เพื่อเปนการขยายโอกาสการเรียนรู และ

เพิ่มสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนดวยกันเอง 

Twitter (ทวิตเตอร) เปนเว็บท่ีใหบริการเขียน Blog ท่ีเราสามารถโพสตขอความได

ไมเกิน 140 ตัวอักษร (Micro blog) เปนขอความส้ันๆ ท่ีจะบอกกับผูท่ีสนใจจะติดตามเรา 

(Follower) วาเรากําลังทําอะไรคลายกับ Status Message ของ MSN ขอดีของ Micro blog ก็คือ 

ส้ัน งาย และรวดเร็ว ขอมูลสวนใหญท่ีผูรับจะไดมีเพียงเนื้อหาสาระสําคัญเทานั้น ชวยลดเวลาของ

ผูอาน และผูเขียนก็ไมตองพิมพอะไรยืดยาวเชนกัน  

เราสามารถประยุกตใช Twitter ในการเลาบรรยากาศการประชุมสัมมนา ประเด็น

ตางๆ ท่ีบรรยาย เพื่อเปดโอกาสใหผูท่ีไมไดเขารวมไดรับรูวาเกิดอะไรข้ึนบาง หรือ การประกาศ

ขาวสารตางๆ ดวยลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของ Twitter ขอความตางๆ จะถูกกระจายออกไปอยาง

รวดเร็ว เพราะขอความท่ีส้ันและเขาใจงาย ทําให Twitter เปนท่ีนิยมอยางกวางขวางในหมูผูใช ท้ังใน

กลุมบุคคลธรรมดา นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักแสดง นักรอง นักการ

ตลาด องคกร รานคาตางๆ นักขาว ขาราชการ นักการเมือง หรือแมกระท่ังบุคคลสําคัญ

ระดับประเทศ (Runglawan Skulmalaithong, 2552) 

บทบาทของเครือขายสังคมออนไลนตอการจัดการศึกษา 

ดวยขอมูลจํานวนมากท่ีถูกนําเสนอในเครือขายสังคมออนไลน หากนํามาสูการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียนยอมกอใหเกิดผลสําคัญในหลากหลายลักษณะ (จารุวัจน สองเมือง, 2554)  เชน 

1) การสรางความสัมพันธระหวางสังคมในช้ันหองเรียน  

เนื่องจากบรรยากาศของเครือขายสังคมออนไลนเปนการแลกเปล่ียนขอมูล 

ขาวสารผานภาพมิติความสัมพันธของคนในเครือขาย ดวยเหตุนี้เมื่อท้ังผูสอนและผูเรียนเขาสูการสราง

ความสัมพันธภายใน ระบบเครือขายสังคมออนไลนก็จะนําไปสูการพัฒนาความสัมพันธในสังคมจริงใน

ทิศทางท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึน ซึ่งเปนผลใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพจริง  

  

http://www.gotoknow.org/profiles/users/srunglawan
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2) การกระตุนใหเกิดการศึกษาคนควา การแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีกวางขวาง  

การต้ังประเด็นแลกเปล่ียน ขอสงสัยตางๆ ผานเครือขายสังคมออนไลนทําไดอยาง

ทันทวงที และเปนเครื่องมือสําหรับผูสอนในการกระตุนผูเรียนไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันผูสอน

สามารถนําเสนอเนื้อหาใหมๆ ไดอยางตอเนื่องและผูเรียนสามารถติดตามไดอยางตอเนื่อง 

3) การสงเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด  

เครือขายสังคมออนไลนโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของเว็บบล็อกเปนระบบท่ี

สงเสริมการเผยแพรผลงานตามความถนัดและความสนใจของท้ังผูสอนและผูเรียน  

4) การสงเสริมการบันทึกและการอาน  

การเผยแพรผาน เครือขายสังคมออนไลนสวนใหญผานรูปแบบของขอเขียนใน

หลายลักษณะ เชน ขอความส้ันในระบบ twitter ขอความปานกลางของเว็บ Facebook หรือ

ขอความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เปนตน 

ผลกระทบท่ีอาจสงผลตอผูเรียนในการใชเครือขายสังคมออนไลน 

ขณะท่ีการนําเครือขายสังคมออนไลนมาใชในดานการศึกษามีขอดีหลายประการ 

แตในขณะเดียวกันก็มีขอเสียท่ีอาจจะสงผลกระทบตอผู ใชดวยเชนกัน (จารุวัจน สองเมือง, 2554) 

1) การใชงานเพื่อความบันเทิง เกมมากกวาการศึกษาคนควา ท้ังนี้ระบบ

เครือขายสังคมออนไลน เชนใน Facebook จะประกอบดวยเกมตางๆ มากมาย และสวนใหญ

ตองการใชเวลาในการเลนท่ีตอเนื่อง 

2) ความจําเปนของอุปกรณการส่ือสาร ซึ่งสวนใหญมีราคาแพงและมีคาใชจายท่ี

ตอเนื่อง และหากผูสอนใชเครือขายสังคมออนไลนในการนําเสนอขอมูลไปยังผูเรียนเปนหลัก  อาจจะ

กอใหการไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลของผูเรียนบางคนได 

3) การรับขอมูลท่ีไมถูกตองและการขาดวิจารณญาณในการขอมูล ท้ังนี้เมื่อ

ผูเรียนเขาสูการเรียนรูในเครือขายสังคมออนไลน แหลงการรับขอมูลจะไมสามารถจํากัดไวเพียงจาก

ผูสอนเทานั้น ซึ่งจําเปนท่ีผูสอนจะตองย้ําถึงแนวทางการตรวจสอบขอมูลใหกับผูเรียน 

4) การขาดวิจารณญาณในการนําเสนอขอมูล เนื้อหาของผูเรียน ดวยความ

สะดวก รวดเร็วในการเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายสังคมออนไลน จะพบวา หลายครั้งทําให

หลายคนขาดความยั้งคิดในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ภาพหรือเหตุการณตางๆ และนําไปสูปญหา

อื่นๆ ตามมา 
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แนวปฏิบัติเพื่อการใชเครือขายสังคมออนไลนในช้ันเรียน 

เมื่อเครือขายสังคมออนไลนมีท้ังขอดีและขอดอย แตเปนการยากท่ีผูสอนจะ

ปฏิเสธการใชเครือขายสังคมออนไลนได ดวยเหตุนี้ผูสอนควรมีแนวปฏิบัติสําคัญเพื่อใหการใช

เครือขายสังคมออนไลน มีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดผลท่ีไมพึงประสงค (จารุวัจน สองเมือง, 

2554)  ดังนี้ 

1) ควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือขายสังคมออนไลนท่ีจะนํามาใชอยาง

ชัดเจน 

2) ควรศึกษาความพรอมของผูเรียนในการใชเครือขายสังคมออนไลน 

3) เปนตนแบบท่ีดีในการใชเครือขายสังคมออนไลน 

4) ติดตามพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของผูเรียนอยางใกลชิด 

5) สรางเครือขายผูสอนและผูปกครองเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลผูเรียนใน

เครือขายสังคมออนไลน 

มารยาทและจริยธรรมในเครือขายสังคมออนไลน 

วิยะดา ฐิติมัชฌิมา.  (2552) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ไดกลาวถึงมารยาทและ

จริยธรรมในเครือขายสังคมออนไลน ไวในบทความเรื่อง “เครือขายสังคมออนไลน: แนวโนม 

ปรากฏการณ และจริยธรรม” ดังนี้  

ส่ือสังคมออนไลนมีประโยชนมากมาย  อยางไรก็ตามทามกลางประโยชนท่ี

มากมาย ก็มีชองวางท่ีกอใหเกิดผลเสียเชนกัน ดวยคุณลักษณะหลักของเครือขายสังคมออนไลนคือ 

การเปดเผยขอมูลสวนตัวในท่ีสาธารณะ และดวยขนาดท่ีใหญโตมหาศาลและความเปนพื้นท่ี

สาธารณะของเครือขายสังคมออนไลนนี่เองท่ีทําใหการควบคุมการเผยแพรของขอมูลออกไปในวง

กวางทําไดยากยิ่ง 

ขาวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวในเครือขายสังคมออนไลนมีใหเห็น

อยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน กรณีการแอบลักลอบเขาไปขโมยขอมูลบัญชีผูใชเว็บไซต MySpace ของ

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย Petaluma ในประเทศสหรัฐอเมริกา แลวไปเขียนขอความขมขู

นักเรียนในเว็บไซต หรือกรณีท่ีมีผูใช Facebook และ MySpace จํานวนมากพบวานายจางของตน

เขามาอานและติดตามขอมูลท้ังเรื่องสวนตัวและเรื่องงานผานทางเว็บไซตดังกลาว หรือการนํารูปภาพ 

วิดีโอ หรือขอมูลของผูอื่นท่ีเผยแพรในเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนไปเผยแพรตอ เปนตน ทําให

ประเด็นดานมารยาทและจริยธรรมในสังคมออนไลนกลายเปนส่ิงท่ีสังคมโลกใหความสนใจและ

ถกเถียงกันอยางมากรวมถึงในแวดวงส่ือสารมวลชนและนักกฎหมายดวยวิธีการใชส่ือสังคมออนไลน

อยางมีมารยาทและจริยธรรมอันจะไมกอใหเกิดผลเสียท้ังตอตนเองและผูอื่น ไดแก  

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary2.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3DMK447L1678111.28126%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21161251%40%219%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.244%40%21hznidx%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C.%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
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1. คิดกอนโพสต (Post) ผูใชตองตระหนักอยูเสมอวา ทุกส่ิงท่ีส่ือสารบนส่ือสังคม

ออนไลนนั้นเปน “ส่ิงสาธารณะ” ขอมูลทุกอยางจะตองถูกส่ือสารออกไปสูคนอีกจํานวนมากมาย 

ดังนั้นผูใชตองมีความรับผิดชอบตอความถูกตองและเหมาะสมของภาษาและขอมูลท่ีส่ือสารออกไป  

2. ใชอยางพอดี และเหมาะสมกับเวลาและกาลเทศะ 

3. ใชอยางมีจริยธรรม ผูใชตองมีความระมัดระวังในการใชงานไมสรางความ

เดือดรอนท้ังตอตนเอง ผูอื่นและสังคม ใชใหเกิดประโยชนและสรางสรรค  

3.5.  การใชเฟซบุกเพื่อการศึกษา 

การใชเฟซบุกเปนศูนยแหงการเรียนรู 

โยเนีย เย็นชา (2555) ไดกลาวถึงการใชเฟซบุกเปนศูนยแหงการเรียนรูในสถานศึกษา

ไววา เฟซบุกเปนศูนยแหงการเรียนรูท่ีไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหสถานศึกษาตางๆ 

นําเฟซบุกไปประยุกตใชเปนศูนยแหงการเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและ

แบงปนขอมูลดานวิชาการในการเรียนการสอน รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวาง

ครูผูสอนกับกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน  

เว็บไซตพีซีเทคแม็กกาซีน (www.pctechmagazine.com) ไดอางถึงเหตุผล 4 

ประการท่ีครูผูสอนควรพิจารณาเลือกใชเฟซบุกเปนศูนยแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

1) การพัฒนาดานภาษา  ครู ผูสอนและผู เรียนจําเปนตองใช เฟซบุกในการ

ติดตอส่ือสารและแสดงความเห็นตางๆ เกี่ยวกับวิชาท่ีเรียนบนเฟซบุก  การใชเฟซบุกในการเขียนและ

อานขอความตางๆ เปนประจําจะชวยใหผูเรียนไดฝกการเขียน การสะกดคํา และการใชไวยากรณท่ี

ถูกตอง 

2) การส่ือสารระหวางบุคคล เปนสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูผูสอนกับกับผูเรียน 

และผูเรียนกับผูเรียนในการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน รวมถึงสนับสนุนให

ผูเรียนกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นตางๆ มากยิ่งข้ึน 

3) การทํางานรวมกันเปนกลุม  เฟซบุกเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีเปดโอกาสให ผูเรียน

ผูใดผูหนึ่งจะตองรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายรวมกันเปนกลุม ซึ่งเปนการฝกทักษะการเปนผูนํา

และการเปนผูตาม 

4) เพิ่มทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  การใชเฟซบุกในการเรียน

การสอน จะชวยผูเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมๆ 
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ส่ิงท่ีครูผูสอนพึงปฏิบัติในการใชเฟซบุกเปนศูนยแหงการเรียนรูรวมกับผูเรียนนั้น เมื่อ

มิถุนายน 2554 เว็บไซตออลเฟซบุก (www.allfacebook.com) ไดนําเสนอเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

7 ประการ เปนแนวทางใหครูผูสอนใชเฟซบุกไดอยางถูกตองเหมาะสม ดังนี้ 

1) หามครูผูสอนระบายอารมณ หรือติหนิผูเรียนผานเฟซบุก 

2) ควรกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใชส่ือสังคมรวมกันระหวางครูผูสอน

และผูเรียนใหชัดเจน 

3) ไมควรใชขอความท่ีรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู เรียนและ

สถานศึกษา 

4) หลีกเล่ียงการแสดงขอความท่ีกอใหเกิดขอโตแยงท่ีรุนแรง   

5) ควรต้ังคาการแสดงความคิดเห็นตางๆ ท่ีผูเรียนทุกคนสามารถเขาไปอานได 

6)  ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูเรียนในเชิงบวกเทานั้น 

เฟซบุกมีซอฟตแวรประยุกตใช หรือ แอพพลิเคชัน หรือ“แอพส (Apps = Applications) 

เพื่อการศึกษามากมายท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนในการเตรียมเนื้อหาการสอนและ

แลกเปล่ียนประสบการณใหมๆ ตัวอยางเชน 

1) ไฟลส (Files)  สําหรับอัพโหลดแฟมขอมูลใหกับผูเรียน 

2) เมกอะควิซ (Make a Quiz)  สําหรับสรางคําถามออนไลนเพื่อทดสอบความรูของ

ผูเรียน 

3) คาเลนเดอร (Calendar)  สําหรับสรางปฏิทินแจงเตือนกําหนดการตางๆ 

4) คอรส(Course)  สําหรับจัดการเนื้อหาการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ ยังมีแอพพลิเคชันท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนและแบงปนเรื่องราว

ท่ีเปนประโยชนในการเรียนรูสําหรับผูเรียน ตัวอยางเชน 

1) วีรีด (weRead)  สําหรับจัดการรายช่ือหนังสือใหผูสนใจรวมแสดงความคิดเห็น 

2) คลาสโนตส (Class Notes)  สําหรับถายภาพในขณะท่ีครูผูสอนเขียนเนื้อหาบน

กระดาน หรือคัดลอกเนื้อหาท่ีเรียน แลวนําไปโพสตตอเพื่อแบงปนผูอื่น สําหรับผูสนใจสามารถเขา

อินเทอรเน็ตแลวคนหาขอมูลแอพสของเฟซบุกเพื่อการศึกษาได 

จะเห็นไดวา เฟซบุกเปนศูนยแหงการเรียนรูขนาดใหญท่ีทรงประสิทธิภาพในการเรียนรู

แบบไรขีดจํากัด ซึ่งครูผูสอนและผูเรียนสามารถเขาถึงไดจากทุกท่ี ทุกเวลา ฉะนั้น ผูบริหารการศึกษา

จึงควรกําหนดแนวปฏิบัติในการใชเฟซบุกอยางเหมาะสมเพื่อชวยลดปญหาในการใชเฟซบุกไปในทาง

ท่ีผิดหรือกอใหเกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียงแกสถานศึกษา และควรปรับเปล่ียนนโยบายการใชเฟซบุกท่ี

มีอยูเปนระยะๆ เพื่อใหเขากับสถานการณและยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8866837356480632366
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นอกจากนี้แลว เรายังใชเฟซบุกเปนเเหลงรวบรวมและแบงปนความรู  โดยผูสอนสามารถ

ใช Facebook เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบการบรรยาย, video link บันทึกการบรรยาย, หัวขอ

และผลของการอภิปรายในช้ันเรียน หรือขอมูลสําคัญอื่นๆ ไวบน Facebook เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหผูเรียนไดทบทวนช้ันเรียน นอกจากนี้ Facebook ยังใชเพื่อรวบรวมภาพกิจกรรมตางๆ ของช้ัน

เรียนเปนการประชาสัมพันธและบันทึกการเรียนรู (ภานุ ภูมิพัฒนาพันธ. 2558) 

การใชเฟซบุกเปนสวนหนึ่งของ Projects และ Assignments ตางๆ 

ภานุ ภูมิพัฒนาพันธ (2558) กลาวไววา Facebook คือประตูสูโลกโลกกวาง ผูเรียน

สามารถเขารวมงานประกวดหรือโปรเจคตางๆ ท่ีบริษัทหรือองคกรช้ันนําไดโพสตไวใน Facebook 

เปนการเตรียมความพรอมสูโลกของการทํางานใหผูเรียน ในดานการเรียน ผูสอนสามารถมอบหมาย

งานใหผูเรียนนําเสนอผานหนา Facebook เชน สรุปบทเรียน, รีวิวหนังสือของช้ันเรียน, ใหผูเรียนทํา 

Facebook application ซึ่งรันไดจริงบน Facebook, โพสตขอมูลไดท่ีคนควาเพิ่มเติม ซึ่งขอมูลบน

อินเตอรเน็ตมีความหลากหลาย เชน โพสตเกาๆ ของนักเขียนหรือบรรณาธิการในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับ

เนื้อหา, Links/รูป/คลิปวีดีโอท่ี shared บนFacebook  เปนตน ขอดีหนึ่งของการใหผูเรียนนําเสนอ

งานบน Facebook คือ ผูเรียนเองเห็นถึงการพัฒนาดานการศึกษาของตนเองผานช้ินงานตางๆ และ

เปนแหลงรวบรวม profile ของท้ังผูเรียนและผูสอนได 

4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเว็บบล็อกและเครือขายสังคมออนไลน  

พิพิษณ  สิทธิศักด์ิ (2554) ไดศึกษาการใชเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู

วิชาภาพยนตรและวีดิทัศนเบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 

วิทยาลัยเพาะชาง ปการศึกษา 2554 จํานวน 49 คน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาเว็บบล็อก 

(Weblog) http://filmv.wordpress.com/ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาภาพยนตรและวีดิทัศน 

เบ้ืองตน ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา ดานหลักสูตร ดานการออกแบบและคอมพิวเตอร และนักศึกษา

กลุมยอย ประเมินคุณภาพเว็บบล็อก มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก นักศึกษาท่ีเรียนโดยการใช Weblog 

สนับสนุนการเรียนรูวิชาภาพยนตรและวีดิทัศนเบ้ืองตน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูวิชาภาพยนตรและวีดิทัศน เบ้ืองตนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี (B+) ถึงระดับดี

มาก (A) มีจานวนมากข้ึน และมีคาเฉล่ีย ของคะแนนรวมสูงข้ึนรอยละ 11.51 เมื่อเปรียบเทียบกับป

การศึกษา 2553  และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชเว็บบล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชา

ภาพยนตรและวีดิทัศนเบ้ืองตน ดานการออกแบบ การเช่ือมโยง และเนื้อหา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

ทรงพล เหลาเทิดพงษ, วาทิต มูลมาวัน และเฉลิมพล มหากันธา (2554) ไดศึกษาเรื่อง 1 

วันกับพฤติกรรมการส่ือสาร “เฟซบุก” เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมจํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา สวนใหญมัก

ใชเฟซบุกในการส่ือสารกับเพื่อนมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตองการดานตางๆท้ังความตองการท่ีจะ

ลดความรูสึกเหงา เปลาเปล่ียว ความตองการไดรับการกระตุนท้ังดานรางกายและจิตใจ ความตองการ

เรียนรูเกี่ยวกับตัวเอง ความตองการท่ีเพิ่มความพึงพอใจลดความวิตกกังวลหรือความขัดแยงภายใน

จิตใจ และมักใชเฟซบุกในการส่ือสารตลอดเวลาเนื่องจากจําเปนตองเช่ือมโยงกับบุคคลอื่นในสังคม

เพื่อสนองตอบตอความตองการในดานตาง ๆ 

ภาณุวัฒน กองราช (2554) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของ

วัยรุนในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชายมีอายุระหวาง 19-21 ป มีการศึกษาอยูในระหวางปริญญาตรีหรือสูงกวา มีอัตราการใชบริการ 1-

5 ครั้งตอสัปดาห ในการใชแตละครั้งใชเวลา 1-3 ช่ัวโมงตอครั้ง และมีประสบการณใชบริการนอยกวา 

1 ป โดยสวนใหญเคยใชบริการหรือกิจกรรมตางๆท่ีมีใน Facebook ซึ่งประกอบไปดวยการโตตอบบน

กระดานสนทนา การเขารวมกลุมตางๆการเลนเกม การตอบคําถาม (Quiz) การแบงปนรูปภาพ การ

แบงปนวีดิโอ การคนหาเพื่อนเกา การสงขอความ การรวมแสดงความคิดเห็น การชอบ ( Like )  และ

พบวา กลุมวัยรุนมีความเพลิดเพลินในการใชเครือขายสังคมออนไลนจนทําใหเกิดความรูสึกชอบ และ

สนุกสนาน รวมถึงเปนการทําตามกระแสนิยมจึงทําใหอัตราในการใชเพิ่มมากข้ึนจนเกิดเปนการติด

การใชงาน และอาจทําใหเกิดความรูสึกกังวลหรือหมกมุนวาจะตองเขาไปใชงานอีกจนกลายเปนความ

หลงใหลจนผิดปกติ อยางไรก็ตาม การรับรูถึงความเส่ียงจากการใชเครือขายสังคมออนไลน ( 

Perceived Rick ) ไมมีความสัมพันธหรือทําใหพฤติกรรมความหลงใหล และการติดการใชงาน

เครือขายสังคมออนไลนในกลุมวัยรุนลดลงแตอยางใดเนื่องจากกลุมวัยรุนดังกลาวจะระมัดระวังมากใน

การใชงานเครือขายสังคมออนไลนและจะไมใชงานถารูสึกวาตัวเองไดรับความเส่ียง 

กุลนารี เสือโรจน (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการส่ือสารของวัยรุนในพื้นท่ีสาธารณะบน

เว็บไซต เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชประโยชนจากเฟซบุก

ดังนี้  1) การสรางสายสัมพันธแบบเพื่อนในเฟซบุกสามารถเกิดข้ึน ขยายตัว และจบลงไดอยาง

งายดาย  2) การใหความบันเทิง เฟคบุคมีแอพพลิเคช่ันท่ีหลากหลายทําใหผูใชงานเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลินได ท้ังการสนทนา เกม การอัพโหลดรูปภาพ คลิปวิดีโอตางๆ ท่ีเอื้อใหผูใช

เปนไดท้ังผูสงสารและผูรับสาร  3) การเปนแหลงขอมูลสาธารณะ เฟซบุกเปนคลังขอมูลท่ีมีความ

หลากหลาย ท้ังแหลงขอมูลในระดับบุคคลท่ีขาวสารมาจากการโพสตขอความของผูใชคนใดคนหนึ่ง 

และแหลงขอมูลสาธารณะในรูปแบบแฟนเพจ  4) เปนชองทางการส่ือสารประเด็นออนไหว พบวา 

กลุมตัวอยางใชเฟซบุกเปนชองทางในการส่ือสารประเด็นออนไหว 2 ลักษณะคือ ในประเด็นสวนตัว 

ใชเฟซบุกเปนพื้นท่ีระบายอารมณความรูสึกหรือความไมพึงพอใจตอบุคคลท่ีมีสถานภาพเหนือกวาใน

โลกจริง ท้ังครู อาจารย พอแม และในประเด็นสวนรวมพบวา มีต้ังสถานะวิจารณเสียดสีประเด็น
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การเมือง ซึ่งเปนเรื่องท่ีไมอาจพูดหรือส่ือสารอยางตรงไปตรงมาไดในโลกจริง  5) การสอดสองดูแล

สังคม วิพากษวิจารณสังคมและรับเรื่องรองทุกข  6) สะทอนความเปนตัวตนของบุคคลตามความเปน

จริง ผานแอพพลิเคช่ันตางๆ  7) ประกอบสรางส่ิงท่ีอยากเปนและอยากใหคนอื่นรับรู โดยท่ีกลุม

ตัวอยางมักสรางขอมูลแสดงตัวตนข้ึนมาใหมในพื้นท่ีแสดงประวัติสวนตัวท่ีไมตรงกับความเปนจริง 

และไมสนใจวาคนอื่นจะเช่ือถือขอมูลดังกลาวหรือไม 

บุญอยู  ขอพรประเสริฐ (2557) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุก (Facebook) ของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวน 10 แหง เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใช ประโยชนท่ีไดรับ และผลกระทบจากการใชเฟซบุก (Facebook) ผลการวิจัยพบวา 

ดานพฤติกรรมการใช รอยละ 70.1 ใชเฟซบุกทุกวัน โดยใชมากกวา 2 ช่ัวโมงตอครั้ง มักใช

เมื่อมีเวลาวาง และนิยมใชผานอุปกรณมือถือรอยละ 67.6 ในดานรูปแบบการใชพบวา ใชสนทนา 

(Chat) กับเพื่อน และใชเขียนแสดงความยินดีกับเพื่อนในโอกาสตาง ๆ อยูในระดับบอยมาก สวนการ

กด Like เอาใจเพื่อน การอัพโหลด (Up Load) ภาพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การโพสตขอความเลา

เรื่องตางๆ การติดตามขาวประจําวัน การติดตอส่ือสารกับเพื่อนเกาการแสดงความคิดเห็นตอ

เหตุการณตางๆ (Comment) และการสรางอัลบ้ัมรูปมีการใชอยูในระดับบอย  

ดานประโยชนทีไดรับมากท่ีสุดไดแก การไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน ดานผลกระทบ

ท่ีเคยเกิดข้ึนกับกลุมตัวอยางจากการเลนเฟซบุกมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การทะเลาะหรือโตเถียง

หรือขัดแยงกับแฟน/คนรัก การทะเลาะหรือโตเถียงหรือขัดแยงกับเพื่อน และผลการเรียนลดลงหรือ

แยลง  ในดานการเรียนพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 42.1 เคยไดรับผลกระทบทําใหผลการเรียนลดลง

ในระดับเปนบางครั้งจนถึงบอยครั้ง รอยละ 36.2 เคยสงการบานไมทัน รอยละ 28.0 เคยโดนครู/

อาจารยวากลาวเพราะเลนเฟซบุกในหองเรียน  

http://www.oknation.net/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1
http://www.oknation.net/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1


 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ผานเครือขายสังคมออนไลน 

(Social Network) เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาออกแบบนิเทศศิลป  วิทยาลัยเพาะชาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร แลวประเมินประสิทธิภาพของการใชเว็บบล็อก (Weblog) ในดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเว็บบล็อก (Weblog) และความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) สนับสนุนการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่อ

งานออกแบบนิเทศศิลป  ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล  

4) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1  ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ช้ันปท่ี 2 ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป  ตามหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป 

(หลักสูตร 4 ป ปรับปรุง ป พ.ศ. 2555)  ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะชาง  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

1.2  กลุมตัวอยาง คือ ประชากรท้ังหมด ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป ช้ันปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป  ในภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2558 จํานวน 33  คน  
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1   เคร่ืองมือในการพัฒนาเว็บบล็อก 

1)  การพัฒนาเว็บไซตไดใชบริการพื้นท่ีเว็บไซตภายใตโดเมนเนม (Domain name) 

rmutr.ac.th สําหรับสรางเว็บบล็อกดวยเวิรดเพรส (WordPress) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 
ภาพท่ี 8  เว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ 

2)  โปรแกรม Microsoft Word สําหรับจัดพิมพเนื้อหา  แลวแปลงไฟลเอกสารจาก

โปรแกรมMicrosoft Word (*.doc) ใหเปนไฟล PDF (*.pdf) 

3)  โปรแกรม Adobe Acrobat สําหรับเปดไฟล PDF (*.pdf) เพื่อใสลายน้ําแสดงลิขสิทธิ์ 

และใสระบบปองกันความปลอดภัยบางสวนของไฟลเอกสาร 

4)  เว็บไซต Slide Share จาก https://www.slideshare.net/ สําหรับฝากไฟล pdf 

เพื่อลดพื้นท่ีการ Upload ไฟลเนื้อหาไวท่ีเว็บบล็อก 
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ภาพท่ี 9 เว็บไซต Slide Share สําหรับฝากไฟล pdf 

5)  เว็บไซต Google Drive จาก https://drive.google.com/ สําหรับทําแบบสอบถาม

ออนไลน สง-รับคืน และประมวลผลลัพธการตอบกลับของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ภาพท่ี 10 เว็บไซต Google Drive สําหรับสรางแบบสอบถามออนไลน 

  

https://drive.google.com/
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2.2  ลําดับข้ันตอนการพัฒนาเว็บบล็อก 

1) ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาการ

ถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป 

วิทยาลัยเพาะชาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  โดยขอใชบริการพื้นท่ีจัดทํา

เว็บไซต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ท่ีใหบริการสรางเว็บบล็อกดวยเวิรดเพรส (WordPress)  

2) ขอพื้นท่ีจัดทําเว็บไซตผานทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนด 

URL เปน http://photovis.rmutr.ac.th/ 

3) เลือกธีม (Theme) สรางเมนูของเนื้อหา และหมวดหมูของการโพสต (Post) 

 
ภาพท่ี 11  เว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

4) คนควาและเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน วิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบ

นิเทศศิลป เพื่อใสลงในเว็บบล็อก ดวยโปรแกรม Microsoft Word แลวแปลงไฟล Word (*.doc) 

เปนไฟล PDF (*.pdf) 

5) นําเนื้อท่ีเปนไฟล PDF (*.pdf) ใสลายน้ําเปนภาพโลโก (Logo) แสดงลิขสิทธิ์ และใส

ระบบปองกันความปลอดภัยบางสวนของไฟลเอกสาร 

6) อัพโหลด (Upload) เนื้อหาบทตาง ๆ ท่ีเปนไฟล PDF ข้ึนเว็บบล็อก 

http://photovis.rmutr.ac.th/ 

http://filmv.wordpress.com/
http://filmv.wordpress.com/
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ภาพท่ี 12  เนื้อหาในเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผูวิจัยไดศึกษา

แนวทางและหัวขอคําถามสําหรับการประเมิน และพัฒนาเปนแบบสอบถามสําหรับการเก็บรวบรวม

ขอมูลครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามดังนี้ 

3.1   ลักษณะของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยสรางเปนแบบสอบถาม

ออนไลนจากเว็บไซต Google Drive ซึ่งผูวิจัยสมัครเปนสมาชิก 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B6_Jl3R4v-T2NWJPUXNjWHZJNkk มี

แบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ  

http://photovis.rmutr.ac.th/
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ภาพท่ี 13  แบบสอบถามออนไลนท่ีสรางจากเว็บไซต Google Drive 

 
ภาพท่ี 14  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
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3.2  ประเภทของเคร่ืองมือ  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามออนไลน แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

3.2.1   แบบสอบถามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บบล็อก 

โดยการพัฒนาเว็บบล็อกครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามออนไลนเพื่อให

ผูเช่ียวชาญไดประเมินคุณภาพเว็บบล็อก (Weblog) ในดานเนื้อหา และดานการออกแบบ เพื่อนํา

ขอมูลและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงเว็บและพัฒนาบล็อกใหดียิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) แบบสอบถามประเมินคุณภาพของเว็บบล็อก (Weblog) สําหรับผูเช่ียวชาญ 

เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหา ดานความถูกตอง ความเหมาะสม และความครบถวนสมบูรณ  และ

เพื่อประเมินการออกแบบเว็บบล็อก (Weblog) ดานการจัดองคประกอบ การใชสี การส่ือความหมาย 

การเช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก แบงเปน 2 ตอน 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ  จํานวนคําถาม 4 ขอ 

ตอนท่ี 2  แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานเนื้อหา  

จํานวนคําถาม 10 ขอ 

ตอนท่ี 3  แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานการออกแบบ 

จํานวนคําถาม 10 ขอ 

(ดูแบบสอบถามออนไลนไดท่ี 

https://docs.google.com/forms/d/1ys7qKlYctq3Mq9TP__Agia1CES

63nBqSgLB0nl_9KRM/edit ) 

3.2.2  แบบทดสอบและแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของการใชเว็บบล็อก 

(Weblog) 

1)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

เพื่อวัดดานความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) และดานทักษะ (Psychomotor Domain) 

ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน จํานวนท้ังหมด 60 ขอ คะแนนเต็ม 20 

คะแนน 

2)  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) 

http://photovis.rmutr.ac.th/ เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา  จํานวนคําถาม 5 ขอ 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานเนื้อหา  

จํานวนคําถาม 10 ขอ 

ตอนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานการออกแบบ

จํานวนคําถาม 10 ขอ 

https://docs.google.com/forms/d/1ys7qKlYctq3Mq9TP__Agia1CES63nBqSgLB0nl_9KRM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ys7qKlYctq3Mq9TP__Agia1CES63nBqSgLB0nl_9KRM/edit
http://photovis.rmutr.ac.th/
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(ดูแบบสอบถามออนไลนไดท่ี 

https://docs.google.com/forms/d/1CeJ8fdo0D9rZwYd5gnr61Ar9fi1

WwxlCerxE0yAkYKM/edit) 

3)  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเฟซบุก (Facebook) 

กลุมปด VisComArt48 เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา  จํานวนคําถาม 2 ขอ 

ตอนท่ี 2 ลักษณะการใชเฟซบุก (Face Book)  จํานวนคําถาม 9 ขอ 

(ดูแบบสอบถามออนไลนไดท่ี https://docs.google.com/forms/d/1-

BdSHZloVXGCs3hQ6Ps0qKjAxgEdFvWfGdE-HcFS2Fk/edit ) 

3.3  การสงแบบสอบถามออนไลน  

1)  การเก็บรวบรวมขอมูล กรณีท่ีเปนผูเช่ียวชาญ  ใชวิธีการสงแบบสอบถามออนไลนผาน

ทาง อีเมล (e-Mail) ของผูตอบแบบสอบถามโดยตรง 

 
ภาพท่ี 15  การสงแบบสอบถามออนไลนทางอีเมล 

2)  กรณีท่ีมีผูตอบแบบสอบถามจํานวนมาก เชน นักศึกษาท่ีเปนกลุมทดลอง จะ Upload 

ลิงกของแบบสอบถามออนไลนไวท่ีเว็บบล็อก (Weblog) http://photovis.rmutr.ac.th/ และ

ประชาสัมพันธผาน Facebook ของผูวิจัย คือ http://www.facebook.com/pipit2010 กลุมปด 

VisComArt48 

https://docs.google.com/forms/d/1CeJ8fdo0D9rZwYd5gnr61Ar9fi1WwxlCerxE0yAkYKM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CeJ8fdo0D9rZwYd5gnr61Ar9fi1WwxlCerxE0yAkYKM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-BdSHZloVXGCs3hQ6Ps0qKjAxgEdFvWfGdE-HcFS2Fk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-BdSHZloVXGCs3hQ6Ps0qKjAxgEdFvWfGdE-HcFS2Fk/edit
http://photovis.rmutr.ac.th/
http://www.facebook.com/pipit2010%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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ภาพท่ี 16  ลิงกของแบบสอบถามออนไลนไวท่ีเวบ็บล็อก (Weblog)  

 

ภาพท่ี 17  ลิงกของแบบสอบถามออนไลนท่ีโพสตใน Facebook กลุมปด VisComArt48  
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3.4  วิธีการตอบแบบสอบถามและการรับคืนแบบสอบถามออนไลน 

หลังจากท่ีผูตอบแบบสอบถามจะไดรับอีเมลท่ีแนบลิงก (Link) ของแบบสอบถามออนไลน   

ผูตอบแบบสอบถามจะตอบแบบสอบถามโดยคลิกเมาสท่ีชองระดับความคิดเห็น เมื่อครบทุกขอแลว 

คลิกเมาสท่ีปุม “สง” แบบสอบถามออนไลนจะถูกสงกลับไปยังเว็บไซต Google Drive เพื่อ

ประมวลผลขอมูลตอไป 

เมื่อผูตอบแบบสอบออนไลนเสร็จแลว ขอมูลการตอบแบบสอบถามของแตละคนจะมา

รวมกันในโปรแกรม Google Drive โดยอัตโนมัติ 

 
ภาพท่ี 18  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามท่ีสงกลับมาท่ีเว็บไซต Google Drive 

3.4  เกณฑการใหคะแนน  

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบ

ของไลเคิรท (Likert 2539 : 34) ดังนี้  

ระดับคะแนน ความหมาย 

5 เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 

4 เห็นดวยในระดับมาก 

3 เห็นดวยในระดับปานกลาง 

2 เห็นดวยในระดับนอย 

1 เห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด 
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การแปลความหมายคาคะแนนเฉล่ียของระดับความคิดเห็น ผูวิจัยกําหนดเกณฑดังนี้ โดย

ใชเกณฑของไลเคิรท (Likert 2539:34) 

คาคะแนนเฉล่ียของ

ระดับความคิดเห็น 
เกณฑการแปลความหมาย 

4.51 - 5.00 เว็บบล็อก/เฟซบุก (Facebook) มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 เว็บบล็อก/เฟซบุก (Facebook) มีความเหมาะสมมาก 

2.51 - 3.50 เว็บบล็อก/เฟซบุก (Facebook) มีความเหมาะสมปานกลาง 

1.51 - 2.50 เว็บบล็อก/เฟซบุก (Facebook) มีความเหมาะสมนอย 

1.00 - 1.50 เว็บบล็อก/เฟซบุก (Facebook) มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

4.1   เพื่อพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป   

ประเด็นท่ีมุงศึกษา 
เครื่องมือในการเก็บขอมูล/

ประมวลผลขอมูล 
แนวทางการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช 

1)  เน้ือหา ดานความถูกตอง       

ความ เหมาะสม  และความ

ครบถวนสมบูรณของเน้ือหาใน

เว็บบล็อก (Weblog) 

แบบสอบถามออนไลน 

/Google Drive 

วิเคราะหความตรงตามเน้ือหา 

ความเหมาะสมของเน้ือหา 

คาเฉลี่ย 

2)  การออกแบบ ดานความ

น า ส น ใ จ ข อ ง เ ว็ บ บ ล็ อ ก 

(Weblog) 

แบบสอบถามออนไลน 

/Google Drive 

- ดานการจัดองคประกอบ 

- การใชสี การสื่อความหมาย 

- การเชื่อมโยง (link)  

- interactive ของเว็บบล็อก 

คาเฉลี่ย 

  



52 

4.2   เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใชเว็บบล็อกสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป   

1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นท่ีมุงศึกษา 
เครื่องมือในการเก็บขอมูล 

/ประมวลผลขอมูล 
แนวทางการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบกอนเรียน 

และแบบทดสอบหลังเรียน 

- เปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจาก

การทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน โดยใชสถิติ คือคาเฉลี่ย 

- คาเฉลี่ยเลขคณิต 

- คาเฉลี่ยเลขคณิต

รอยละ 

- คาเฉลี่ยเลขคณิต

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน 

 คาสถิติพรรณนาของ

คะแนนในการสอบ 

- เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีได

จากการทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนโดยใชสถิติทดสอบ

คาเฉลี่ย 

- คาเฉลี่ยเลขคณิต

(µ) 

- ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน (σ) 

2)  เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อกและเฟซบุก สงเสริมการเรียนรู 

ประเด็นท่ีมุงศึกษา 
เครื่องมือในการเก็บขอมูล/

ประมวลผลขอมูล 
แนวทางการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช 

- คว า ม พึ ง พอ ใ จ ขอ ง

นักศึ กษา ท่ี มี ต อ เ ว็บ

บล็อก (Weblog) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

/Google Drive 

- ระ ดับความพึงพอใจความ

ถูกตองครบถวนสมบูรณของ

เน้ือหาในเว็บบล็อก (Weblog) 

- ความนาสนใจของเว็บบล็อก 

(Weblog) 

คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐานของ

ประชากร 

- ลักษณะการใชเฟซบุก 

(Facebook) กลุ มป ด 

VisComArt48 ข อ ง

นักศึกษา 

แบบสอบสอบถามลักษณะ

การใชเฟซบุก 

/Google Drive 

- ลักษณะการใชประโยชนของ

เฟซบุก (Facebook) 

จํานวนความถ่ี 

และรอยละ 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

1)  พัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป 

2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีใชเว็บ

บล็อก (Weblog) สงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

3)  วัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อกสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพ

เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

4)  สอบถามลักษณะการใชเฟซบุกของนักศึกษาท่ีในเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Network) สงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

1.  คุณภาพของเว็บบล็อก (Weblog) 

ผูวิจัยไดพัฒนาเว็บบล็อก และใหผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพเว็บบล็อก ดานเนื้อหาและ

ดานการออกแบบ แลวนําขอแนะนํามาปรับปรุงเว็บบล็อกอีกครั้ง กอนนําไปใหนักศึกษาใชงาน โดยมี

ผลการประเมินคุณภาพดานตาง ๆ ดังนี้ 

ผลการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหาดานความ

ถูกตอง ความเหมาะสมและความครบถวนสมบูรณ และประเมินคุณภาพของการออกแบบดานการจัด

องคประกอบ การใชสี การส่ือความหมาย การเช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก เพื่อ

นําขอมูลและคําแนะนําใชปรับปรุงและพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1) ช่ือ-นามสกุล : ผศ. ดร. สมพร  สุขะ  , ผศ. ดร. ชลิดา  ทรงประสิทธิ์  และ 

นายมนตชัย  นอยคําสิน   

2) หนวยงานท่ีสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร , วิทยาลัย

เพาะชาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

3) การศึกษาสูงสุดของทาน : ปริญญาเอก 2 ทาน / ปริญญาโท 1 ทาน 
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4) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูงสุด : มศว. ประสานมิตร/สถาบันเทคโนโลยี

พระเจาเกลาพระนครเหนือ /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5) สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา : เทคโนโลยีทางการศึกษา / เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา / 

การบริหารส่ือสารมวลชน 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นดานเนื้อหา 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของการประเมินคุณภาพของเนื้อหา ดานความถูกตอง ความเหมาะสม 

และความครบถวนสมบูรณ 

       ระดับความคิดเห็น 

 

ขอคําถาม 

นอยท่ีสุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากท่ีสุด 

(5) 
คาเฉลี่ย 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

ดานเน้ือหา            

1)  หัวขอเน้ือหาครอบคลุมตาม

คําอธิบายรายวิชา 

0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 0 0 3.67 

2)  ความสอดคลองระหวางเน้ือหา

กับวัตถุประสงค 

0 0 0 0 0 0 2 66.66 1 33.33 4.33 

3)  ความชัดเจนของอธิบายเน้ือหา 0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

4)  ความถูกตองของเน้ือหา 0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

5)  ความสมบูรณของเน้ือหา 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 4.00 

6)  ความถูกตองของภาษาท่ีใช 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 4.00 

7)  ความเหมาะสมในการ

เรียงลําดับของเน้ือหา 

0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

8)  ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

9)  ความยาวของเน้ือหาแตละ

หัวขอเหมาะสม 

0 0 0 0 0 0 2 66.66 1 33.33 4.33 

10)  ความเหมาะสมของภาพท่ีใช

ประกอบบทเรียน 

0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง ดานเนื้อหาในทัศนะของผูเช่ียวชาญ 

1)  หัวขอเนื้อหา : ยังไมครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา, เนื้อหาบางเนื้อหานอยเกินไป 

2)  ความชัดเจนของอธิบายเนื้อหา : การอธิบายเนื้อหาในบางบทเรียนยังไมครอบคลุม  

3)  การเช่ือมโยงลิงก : ควรมีการลิงกเนื้อหาภายนอกใหครบทุกหัวขอ 
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จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูเช่ียวชาญ มีความคิดเห็นตอเนื้อหาอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (รอยละ 66.66) ไดแก ความชัดเจนของอธิบายเนื้อหา  ความถูกตองของเนื้อหา  

ความเหมาะสมในการเรียงลําดับของเนื้อหา  ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง  และความเหมาะสม

ของภาพท่ีใชประกอบบทเรียน  และความคิดเห็นตอเนื้อหาอยูในระดับมาก (รอยละ 100) ไดแก 

ความสมบูรณของเนื้อหา  ความถูกตองของภาษาท่ีใช  

ดังนั้น โดยภาพรวม ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพของเนื้อหา ดานความถูกตอง ความ

เหมาะสม และความครบถวนสมบูรณอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.36) 

ผูวิจัยไดดําเนินการตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ดังนี ้

1)  เพิ่มหัวขอเนื้อหาใหครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา   

2)  เรียบเรียงเนื้อหาใหมีความชัดเจน อานเขาใจงาย กระชับ  

3)  ปรับปรุงเนื้อหาแตละบท ใหมีความยาวใหใกลเคียงกัน เรียงลําดับตอเนื่องกัน 

4)  เช่ือมโยงลิงกเนื้อหาหรือเว็บไซตภายนอกใหครบทุกหัวขอ และทําหมวดหมู 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นดานการออกแบบ  

ตารางท่ี 2   จํานวนและรอยละของการประเมินคุณภาพของการออกแบบ ดานการจัดองคประกอบ 

การใชสี การส่ือความหมาย การเช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก 

       ระดับความคิดเห็น 

 

ขอคําถาม 

นอยท่ีสุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากท่ีสุด 

(5) 
คาเฉลี่ย 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

11) การออกแบบหนาเว็บบล็อก

เหมาะสมกับลักษณะวิชา 

0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

12) การจัดรูปแบบและองคประกอบ

ของเว็บบล็อกงายตอการอาน

และการใชงาน 

0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

13) รูปแบบ ขนาด และสีของ

ตัวอักษรเหมาะสมและอานงาย 

0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

14) ตําแหนงของเมนู หมวดหมู ปุม

และทิศทางเหมาะสมตอในการใช

งาน เขาใจงาย 

0 0 0 0 0 0 2 66.66 1 33.33 4.33 

15) รูปภาพ ภาพกราฟก วีดิโอคลิป 

สอดคลองกับเน้ือหาภายในเว็บ 

และสื่อความหมายไดถูกตอง 

0 0 0 0 0 0 2 66.66 1 33.33 4.33 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

       ระดับความคิดเห็น 

 

ขอคําถาม 

นอยท่ีสุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากท่ีสุด 

(5) 
คาเฉลี่ย 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

16) การจัดหมวดหมูของขอมูล

เปนระบบ ชัดเจน 

0 0 0 0 0 0 1 33.33 2 66.66 4.66 

17) การเชื่อมโยง ลิงค (Link) ไป

ยังสวนตางๆ เปนรูปแบบท่ีเขาใจ

งาย อานไดอยางชัดเจนและ

สะดวกตอการสืบคนขอมูล 

0 0 0 0 0 0 2 66.66 1 33.33 4.33 

18) ความถูกตองในการเชื่อมโยง

หนาเว็บเพจท้ังภายในและ

ภายนอก 

0 0 0 0 0 0 2 66.66 1 33.33 4.33 

19) ความรวดเร็วในการดาวน

โหลดขอมูล 

0 0 0 0 1 33.3

3 

2 66.66 0 0 3.66 

20) ระบบติดตอสื่อสารโตตอบกับ

ผูเรียนเหมาะสม 

0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 4 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง ในทัศนะของผูเช่ียวชาญ 

1.  เรื่องของสี ตัวอักษรของเมนูดานบน และเมนูดานขวา ควรเปนสีเดียวกัน 

2.  ควรรวมหมวดหมูของเรื่อง ใหไปอยูหนา web อีกหนาหนึ่งโดยแสดงเมนู list ขอมูล

ตางๆ ท่ีจะให link ไป 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณภาพของการออกแบบ อยู

ในระดับมากท่ีสุด (รอยละ 66.66) ไดแก  การออกแบบหนาเว็บบล็อกเหมาะสมกับลักษณะวิชา  การ

จัดรูปแบบและองคประกอบของเว็บบล็อกงายตอการอานและการใชงาน  รูปแบบ ขนาด และสีของ

ตัวอักษรเหมาะสมและอานงาย การจัดหมวดหมูของขอมูลเปนระบบ ชัดเจน 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณภาพของการออกแบบอยูในระดับมาก (รอยละ 

100) ไดแก ระบบติดตอส่ือสารโตตอบกับผูเรียน  สวนความคิดเห็นตอคุณภาพของการออกแบบอยู

ในระดับมาก (รอยละ 66.66) ไดแก ตําแหนงของเมนู หมวดหมู ปุมและทิศทางเหมาะสมตอในการใช

งาน เขาใจงาย  รูปภาพ ภาพกราฟก วีดิโอคลิป สอดคลองกับเนื้อหาภายในเว็บ และส่ือความหมาย

ไดถูกตอง การเช่ือมโยง ลิงค (Link) ไปยังสวนตางๆ เปนรูปแบบท่ีเขาใจงาย อานไดอยางชัดเจนและ
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สะดวกตอการสืบคนขอมูล  ความถูกตองในการเช่ือมโยงหนาเว็บเพจท้ังภายในและภายนอก ความ

รวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูล  

ดังนั้น โดยภาพรวม ผู เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของการออกแบบ ดานการจัด

องคประกอบ  การใชสี  การส่ือความหมาย  การเช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก 

อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.36) 

ผูวิจัยไดดําเนินการตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ดังนี ้

1. ไดปรับสีของตัวอักษรของเมนูดานบน และเมนูดานขวา เปนสีเดียวกัน 

2. สรางหนาเว็บ และแสดงเมนู list ขอมูลตางๆท่ีจะให link ไป 

2.  ประสิทธิภาพของการใชเว็บบลอ็ก (Weblog) 

หลังจากพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) http://photovis.rmutr.ac.th/  เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลปเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดแจงใหนักศึกษาท่ีเรียน

เขาใชเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป โดยมีการทดสอบ

กอนเรียน (Pre-test)  และมีการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินภาคเรียน 1/2558  เพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา   สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก และ

สอบถามลักษณะการใชเฟซบุกเปนเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาซึ่งไดผลลัพธดังนี้ 

ผลการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก  เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

เพื่อวัดดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Domain) และดานทักษะ (Psychomotor Domain)  

ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉล่ียเลขคณิต (µ) คาเฉล่ียเลขคณิตรอยละ (µรอยละ) และคาเฉล่ียเลขคณิตรอย

ละท่ีเพิ่มข้ึน (µรอยละที่เพิ่มข้ึน) ของคะแนนกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

ของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) สงเสริมการรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบ

นิเทศศิลป  

นักศึกษา คะแนนเต็ม 
คาเฉลี่ยเลขคณิต 

(µ) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต 

รอยละ (µรอยละ) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน 

(µรอยละท่ีเพ่ิมขึ้น) 

กอนการเรียน 20 4.7 47 

15 หลังการเรียน โดยใชเว็บบล็อก

สงเสริมการเรียนรู 
20 6.2 62 
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ตารางท่ี 4  แสดงคาสถิติพรรณนาของคะแนนกอนและหลังในการสอบของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก 

(Weblog) สงเสริมการรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป  

นักศึกษา คะแนนเต็ม 
คาเฉลี่ยเลขคณิต 

(µ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ) 
คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด 

กอนการเรียน 20 4.7 1.76 0 7 

หลังการเรียน โดยใชเว็บ

บล็อกสงเสริมการเรียนรู 

20 6.22 1.02 3.1 7.6 

จากตารางท่ี 4  จะเห็นไดวา คะแนนเฉล่ียของนักศึกษากอนเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน  

มีคาเฉล่ียเลขคณิต (µ) เทากับ 4.7  และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 1.76  สวนคะแนน

หลังเรียน มีคาเฉล่ียเลขคณิต (µ) เทากับ 6.22 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 1.02  

จึงสรุปไดวา นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชเว็บบล็อก (Weblog) สงเสริมการรูวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบลอ็ก (Weblog) 

http://photovis.rmutr.ac.th/ เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

1)  ชาย 16 48.5 % 

2)  หญิง 17 51.5 % 

รวม 33 100.0 % 

2.  สถานท่ีนักศึกษาใชอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด   

1)  วิทยาลัยเพาะชาง 11 33.4 % 

2)  บาน 18 54.5 % 

3)  รานอินเตอรเน็ต 0 0 % 

4)  บาน 0 0 % 

5)  อื่น ๆ 4 12.1 % 

รวม 33 100 % 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

3.  ทานเขาเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ บอยเพียงใด   

1)  เขาเปนประจํา 7 21.2 % 

2)  คอนขางบอย 6 18.2 % 

3)  นานๆ ครั้ง 14 42.4 % 

4)  ไมเคยเขา 6 18.2 % 

รวม 33 100 % 

4.  ลักษณะการเขาใชงานเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/   

1)  อานตามโพสต (Post) อยางเดียว 8 24.1 % 

2)  อานตามโพสต (Post) และเนื้อหา 18 54.6 % 

3)  อานเนื้อหาในหนาจอคอมพิวเตอรเพียงเดียว 2 6.1 % 

4)  อานเนื้อหาและ Download เนื้อหามาเก็บไว 2 6.1 % 

5)  Download เนื้อหามากอน แลวอานทีหลัง 3 9.1 % 

รวม 33 100 % 

5.  นักศึกษาทราบความเคล่ือนไหวใหม ๆ เกี่ยวกับเว็บบล็อก 

http://photovis.rmutr.ac.th/ จากทางใด 

  

1)  Facebook 27 81.9 % 

2)  Google 0 0 % 

3)  เพื่อนบอกตอ 6 18.1 % 

4)  การแจงของอาจารยในช้ันเรียน 0 0 % 

รวม 33 100 % 

จากขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 33 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.6)  สวนสถานท่ีท่ีนักศึกษาใชอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด คือ บานสวนตัว 

(รอยละ 54.5) รองลงมาคือ วิทยาลัยเพาะชาง (รอยละ 33.4)  ความถ่ีการเขาเว็บบล็อกนั้นนักศึกษา

สวนใหญเขาเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ นานๆครั้ง (รอยละ42.4) รองลงมาคือเขา

เปนประจํา (รอยละ 21.2)   

สวนลักษณะการเขาใชงานเว็บบล็อก นักศึกษาสวนใหญอานตามโพสต (Post) และเนื้อหา 

(รอยละ 54.6)  รองลงมาคือ อานตามโพสต (Post) อยางเดียว (รอยละ 24.1) และเมื่อสอบถามทราบ

ความเคล่ือนไหวใหม ๆ เกี่ยวกับเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ จากทางใด นักศึกษาสวน

ใหญทราบทาง Facebook (รอยละ 81.9) รองลงมาคือเพื่อนบอกตอ (รอยละ 18.1) 

http://photovis.rmutr.ac.th/
http://photovis.rmutr.ac.th/
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ตอนท่ี 2   คาคะแนนของการประเมินความพึงพอใจเว็บบลอ็ก (Weblog) ดานเนื้อหา 

ตารางท่ี 5   คาคะแนนของการประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/  

ดานเนื้อหา ในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม และความครบถวนสมบูรณ  จาก

นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป  จํานวน 33 คน  

ขอคําถาม 
คาเฉล่ีย 

(µ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(σ) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1)  เนื้อหาครอบคลุมท้ังรายวิชา 3.61 0.81 มาก 

2)  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา 3.82 0.76 มาก 

3)  การใชภาษาในการอธิบายเนื้อหาชัดเจน นาสนใจ 

อานเขาใจงาย 

3.76 0.62 มาก 

4)  ความถูกตองของเนื้อหา  3.91 0.51 มาก 

5)  ความสมบูรณของเนื้อหา 3.85 0.68 มาก 

6)  ความถูกตองของภาษาท่ีใชอธิบายเนื้อหา 3.76 0.74 มาก 

7)  การเรียบเรียงเนื้อหาเรียงลําดับ เขาใจงาย 3.73 0.78 มาก 

8)  ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 3.64 0.82 มาก 

9)  เนื้อหาแตละหัวขอ/บทเรียน มีความยาวเหมาะสม 

และทันสมัย 

3.85 0.53 มาก 

10)  ภาพประกอบชัดเจน และสอดคลองกับเนื้อหา 3.70 0.58 มาก 

รวม 3.76 0.74 มาก 

จากตารางท่ี 5 จะไดวานักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเว็บบล็อก 

(Weblog) ดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (µ=3.76)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวานักศึกษาสวน

ใหญมีความพึงพอใจในสวนของความถูกตองของเนื้อหา (µ=3.91) รองลงมาคือความสมบูรณของ

เนื้อหา และความยาวเหมาะสมความและทันสมัยของเนื้อหา (µ=3.85) 
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ตอนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานการออกแบบ 

ตารางท่ี 6  คาคะแนนของการประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ 

ดานการออกแบบ ในประเด็นการจัดองคประกอบ การใชสี การส่ือความหมาย การ

เช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก จากนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการถายภาพ

เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป (จํานวน 33 คน) 

ขอคําถาม 
คาเฉล่ีย 

(µ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

11)  การออกแบบหนาแรก (Home Page) ของเว็บ

บล็อก เหมาะสมกับลักษณะวิชา 

3.82 0.67 มาก 

12)  การจัดรูปแบบและองคประกอบของเว็บบล็อก งาย

ตอการอานและการใชงาน 

3.91 0.71 มาก 

13)  รูปแบบ ขนาด และสีของตัวหนังสือ ชัดเจน สวยงาม 

อานงาย 

4.00 0.68 มาก 

14)  การวางตําแหนงเมนู หมวดหมู ปุมตางๆ เหมาะสม

ตอในการใชงาน เขาใจงาย 

3.91 0.65 มาก 

15)  รูปภาพ ภาพกราฟก วีดิโอคลิป สอดคลองกับเนื้อหา

ภายในเว็บ และส่ือความหมายไดถูกตอง 

3.82 0.73 มาก 

16)  การจัดหมวดหมูของขอมูลเปนระบบ ชัดเจน 3.88 0.74 มาก 

17)  การเช่ือมโยงลิงก (link) ไปยังสวนตาง ๆ เปน

รูปแบบท่ีเขาใจงาย อานไดอยางชัดเจน และสะดวกตอ

การสืบคนขอมูล 

3.76 0.79 มาก 

18)  ความถูกตองของการเช่ือมโยงลิงก (link) ไปเนื้อหา

ภายในและภายนอกเว็บบล็อก 3.79 

0.71 มาก 

19)  ความเร็วในการแสดงผล และการดาวนโหลดขอมูล 3.76 0.73 มาก 

20)  ระบบการติดตอส่ือสารโตตอบกับผูเรียนเหมาะสม 3.79 0.78 มาก 

รวม 3.84 0.75 มาก 

จากตารางท่ี 6 จะไดวานักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเว็บบล็อก 

(Weblog) ดานการออกแบบอยูในระดับมาก (µ=3.84)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวานักศึกษา

สวนใหญมีความพึงพอใจในสวนของรูปแบบ ขนาด และสีของตัวหนังสือ ชัดเจน สวยงาม อานงาย

http://rforvcd.wordpress.com/
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(µ=4.00) รองลงมาคือการจัดรูปแบบและองคประกอบของเว็บบล็อก งายตอการอาน และการใช

งาน และการวางตําแหนงเมนู หมวดหมู ปุมตางๆ เหมาะสมตอในการใชงาน เขาใจงาย (µ=3.91) 

4.  ผลการวิเคราะหลักษณะการใชเฟซบุก (Facebook) กลุมปด VisComArt48 

ตารางท่ี 7   การวิเคราะหลักษณะการใชเฟซบุก (Facebook) กลุมปด VisComArt48 เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

1)  ชาย 16 48.5 % 

2)  หญิง 17 51.5 % 

รวม 33 100.0 % 

ตอนท่ี 2  ลักษณะการใชเฟซบุก 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.  นักศึกษาใชเฟซบุกผานอุปกรณใดมากท่ีสุด   

1)  มือถือ Smart Phone 28 84.85 % 

2)  Tablet 0 0 

3)  Notebook 0 0 

4)  คอมพิวเตอร  PC / Mac สวนตัว 0 0 

5)  คอมพิวเตอรของสถานศึกษา 0 0 

6)  คอมพิวเตอรสาธารณะ/รานอินเตอรเน็ต 5 15.15 % 

รวม 33 100 % 

2.  สถานท่ีนักศึกษาใชเฟซบุกมากท่ีสุด   

1)  วิทยาลัยเพาะชาง 6 18.18 % 

2)  บานสวนตัว 17 51.52 % 

3)  บานเชา 10 30.30 % 

4)  รานอินเตอรเน็ต 0 0 

รวม 33 100 % 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

3.  ชวงเวลาใดท่ีนักศึกษาเขาเฟซบุกบอยท่ีสุด   

1)  ตอนเชากอนเรียน 6 18.18 % 

2)  พักกลางวัน 6 18.18 % 

3)  ทุกครั้งท่ีมีเวลาวาง 15 45.45 % 

4)  ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 6 18.18 % 

5)  กลางคืนกอนเริ่มทําการบาน 0  

6)  เปดท้ิงไวตลอดเวลาท่ีทํางาน 0  

7)  กลางคืนกอนนอนหลับ 0  

รวม 33 100 % 

4.  ระยะเวลาในการเลนตอครั้ง   

1)  นอยกวา 30 นาที 11 33.33 % 

2)  30 นาที-1 ช่ัวโมง 6 18.18 % 

3)  มากกวา 1 ช่ัวโมง-1.30 ช่ัวโมง 0 0 

4)  มากกวา 1.30 ช่ัวโมง-2ช่ัวโมง 16 48.48 % 

5)  มากกวา 2 ช่ัวโมง 0 0 

รวม 33 100 % 

5.  ความถ่ีในการใชเขาเฟซบุก กลุมปด VisComArt48   

1)  ทุกวัน 6 18.18 % 

2)  2-3 วันตอสัปดาห 6 18.18 % 

3)  1 วันตอสัปดาห 6 18.18 % 

4)  เขากลุมนี้เมื่อมีขอความเตือนวามีโพสตใหม 15 45.45 % 

5)  เมื่อครูแจงในหองเรียนใหเขาดู   

รวม 33 100 % 

  

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

6.  ประโยชนท่ีไดรับจากการใชเฟซบุก กลุมปด VisComArt48    

1)  ไดรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบาน เพิ่มเติมจากการ

ส่ังงานในหองเรียน 

27 81.82 % 

2)  ไดรับขอมูลเพิ่มข้ึนจากลิงกท่ีผูสอนหรือเพื่อนโพสตมาใชในการ

เรียนหรือพัฒนาตนเอง 

0 0 

3)  ไดเห็นตัวอยางงานท่ีเพื่อนโพสตสงทางเฟซบุก 0 0 

4)  รูสึกอุนใจท่ีสามารถติดตอส่ือสารกับเพื่อนไดตลอดเวลา 0 0 

5)  ไดสอบถามผูสอนและเพื่อนๆ เมื่อมีขอสงสัยเรื่องการบาน/งาน

ท่ีมอบหมาย 

6 18.18 % 

รวม 33 100 % 

7.  ปญหาและอุปสรรคการใชเฟซบุก กลุมปด VisComArt48    

1)  ไมมีอินเตอรเน็ตใช 0 0 

2)  อินเตอรเน็ตชา 6 18.18 % 

3)  การอัพโหลดสงงานยุงยาก 6 18.18 % 

4)  งานท่ีสงหาย / ครูหาไมเจอ 10 30.30 % 

5)  ไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ 11 33.33 % 

รวม 33 100 % 

8. ผลกระทบของการใชเฟซบุก   

1)  เลนเฟซบุกเพลิน จนลืมทําการบาน 22 66.67 % 

2)  คนหาโพสตเกี่ยวกับการบานไมเจอ 0 0 

3)  ทะเลาะหรือโตเถียงหรือขัดแยงกับเพื่อนในกลุมเดียวกัน 0 0 

4)  ถูกครู/อาจารยตําหนิ เพราะเลนเฟซบุกในหองเรียน 0 0 

5)  ต่ืนสายไปเรียนไมทันเพราะเลนเฟสดึก 0 0 

6)  ไมมีผลกระทบใด ๆ 11 33.33 % 

รวม 33 100 % 

จากตารางท่ี 7 นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.5)  เมื่อ

สอบถามนักศึกษาใชเฟซบุกผานอุปกรณใดมากท่ีสุด สวนใหญตอบมือถือ Smart Phone (รอยละ

84.85) รองลงมาคือ คอมพิวเตอรสาธารณะ/รานอินเตอรเน็ต (รอยละ 15.15)  เมื่อสอบถามสถานท่ี

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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นักศึกษาใชเฟซบุกมากท่ีสุด นักศึกษาสวนใหญตอบวา บานสวนตัว (รอยละ 51.52)  รองลงมาคือ

บานเชา (รอยละ 30.30) และ วิทยาลัยเพาะชาง (รอยละ 18.18)   

เมื่อถามวาชวงเวลาใดท่ีนักศึกษาเขาเฟซบุกบอยท่ีสุด นักศึกษาสวนใหญตอบวา ทุกครั้งท่ีมี

เวลาวาง (รอยละ 45.45) รองลงมาคือ ตอนเชากอนเรียน (รอยละ 18.18) พักกลางวัน( รอยละ 

18.18) และตอนเย็นหลังเลิกเรียน (รอยละ 18.18) เมื่อถามระยะเวลาในการเลนตอครั้ง นักศึกษา

สวนใหญตอบวามากกวา 1.30 ช่ัวโมง-2ช่ัวโมง (รอยละ 48.48) รองลงมาคือนอยกวา 30 นาที (รอย

ละ 33.33) และ 30 นาที-1 ช่ัวโมง (รอยละ 18.18)   

เมื่อถามความถ่ีในการใชเขาเฟซบุก กลุมปด VisComArt48 นักศึกษาสวนใหญตอบวา เขา

กลุมนี้เมื่อมีขอความเตือนวามีโพสตใหม (รอยละ45.45 ) รองลงมาคือ ทุกวัน (รอยละ 18.18)  2-3 

วันตอสัปดาห(รอยละ 18.18)  และ 1 วันตอสัปดาห(รอยละ 18.18) เมื่อถามประโยชนท่ีไดรับจาก

การใชเฟซบุก กลุมปด VisComArt48  นักศึกษาสวนใหญตอบวาไดรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

การบาน เพิ่มเติมจากการส่ังงานในหองเรียน (รอยละ81.82) รองลงมาคือไดสอบถามผูสอนและ

เพื่อนๆ เมื่อมีขอสงสัยเรื่องการบาน/งานท่ีมอบหมาย (รอยละ18.18)   

เมื่อถามปญหาและอุปสรรคการใชเฟซบุก กลุมปด VisComArt48  นักศึกษาสวนใหญตอบ

วาไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ (รอยละ 33.33) รองลงมาคือ งานท่ีสงหาย / ครูหาไมเจอ (รอยละ 

30.30)  และเมื่อถามผลกระทบของการใชเฟซบุก นักศึกษาสวนใหญตอบวาเลนเฟซบุกเพลิน จนลืม

ทําการบาน (รอยละ 66.67) รองลงมาคือ ไมมีผลกระทบใด ๆ (รอยละ 33.33) 

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1


 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ผานเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Network) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร”  ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ซึ่งในบทสรุปนี้ จะประกอบดวย 

4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) สรุปผลการวิจัย 

2) การอภิปรายผล 

3) ขอเสนอแนะ 

1.  สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1.1   สรุปผลการพัฒนาเว็บบล็อก (weblog) 

ผูวิจัยไดพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป โดยสมัครขอใชบริการพื้นท่ีเว็บไซตภายใตโดเมนเนม (Domain name) 

rmutr.ac.th     สําหรับสรางเว็บบล็อกดวยเวิรดเพรส (WordPress) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร โดยกําหนด URL เปน http://photovis.rmutr.ac.th/  เลือกธีม (Theme) ใส

เนื้อหา สรางเมนูของเนื้อหา และหมวดหมูของการโพสต (Post) และการเช่ือมลิงคท่ีเกี่ยวของ

เนื้อหาวิชานี้ 

ผูวิจัยไดใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของเว็บบล็อกท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน  

ดานเนื้อหา และดานการออกแบบเว็บบล็อก โดยใชแบบสอบถามออนไลน และนําผลการประเมินมา

พัฒนาเว็บบล็อกอีกครั้งหนึ่ง 

ผลการวิจัยพบวา  

1.1.1   ผลการประเมินคุณภาพเว็บบล็อก (Weblog) ดานเนื้อหา 

เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหาดานความถูกตอง ความเหมาะสมและความ

ครบถวนสมบูรณ จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

http://photovis.rmutr.ac.th/
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จากจํานวนคําถามท้ังหมด 10 ขอ ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณภาพของ

เนื้อหาดานความถูกตอง ความเหมาะสม และความครบถวนสมบูรณ โดยภาพรวมคาเฉล่ียความพึง

พอใจอยูในระดับมาก (µ=4.36)  

1.1.2  ผลการประเมินคุณภาพเว็บบล็อก (Weblog) ดานการออกแบบ 

เพื่อประเมินคุณภาพดานการจัดองคประกอบการใชสี การส่ือความหมาย การ

เช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก จากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําขอมูลและคําแนะนําใช

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) 

จากจํานวนคําถามท้ังหมด 10 ขอ  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอการออกแบบเว็บ

บล็อก ดานการจัดองคประกอบ  การใชสี การส่ือความหมาย การเช่ือมโยง (link) และ interactive 

ของเว็บบล็อก โดยภาพรวมคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ=4.36)  

1.2   สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของการใชเว็บบลอ็ก (weblog) 

1.2.1  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใชเว็บบลอ็ก (weblog) 

ผูวิจัยไดแจงใหนักศึกษาท่ีเรียนเขาใชเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/   

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป และเมื่อส้ินภาคเรียน 1/2558 

ทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

ผลการวิจัยพบวา  

คะแนนเฉล่ียของนักศึกษากอนเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน  มีคาเฉล่ียเลขคณิต (µ) 

เทากับ 4.7  และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 1.76  สวนคะแนนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเลข

คณิต (µ) เทากับ 6.22 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 1.02  จึงสรุปไดวา นักศึกษาท่ี

เรียนโดยใชเว็บบล็อก (Weblog) สงเสริมการรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน  
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1.2.2  สรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) 

ผูวิจัยไดแจงใหนักศึกษาท่ีเรียนตอบแบบสอบถามออนไลนสอบถามความพึงพอใจท่ี

มีตอการใชเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่อ

งานออกแบบนิเทศศิลป เมื่อส้ินภาคเรียน 1/2558 

ผลการวิจัยพบวา  

นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานเนื้อหาอยูในระดับมาก 

(µ=3.76)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวานักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในสวนของความ

ถูกตองของเนื้อหา (µ=3.91) รองลงมาคือความสมบูรณของเนื้อหา และความยาวเหมาะสมความ

และทันสมัยของเนื้อหา (µ=3.85) 

นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานการออกแบบอยูในระดับมาก 

(µ=3.84)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวานักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในสวนของรูปแบบ 

ขนาด และสีของตัวหนังสือ ชัดเจน สวยงาม อานงาย(µ=4.00) รองลงมาคือการจัดรูปแบบและ

องคประกอบของเว็บบล็อก งายตอการอาน และการใชงาน และการวางตําแหนงเมนู หมวดหมู ปุม

ตางๆ เหมาะสมตอในการใชงาน เขาใจงาย (µ=3.91) 

1.3  ผลการวิเคราะหลักษณะการใชเครือขายสังคมออนไลน (เฟซบุก : Facebook) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.5)  สวนใหญใชเฟซบุกผานมือถือ 

Smart Phone (รอยละ84.85) รองลงมาคือ คอมพิวเตอรสาธารณะ/รานอินเตอรเน็ต (รอยละ 

15.15)  สถานท่ีท่ีนักศึกษาใชเฟซบุกมากท่ีสุด คือ บานสวนตัว (รอยละ 51.52)  รองลงมาคือบานเชา 

(รอยละ 30.30) และ วิทยาลัยเพาะชาง (รอยละ 18.18)   

ชวงเวลาท่ีนักศึกษาเขาเฟซบุกบอยท่ีสุด คือ ทุกครั้งท่ีมีเวลาวาง (รอยละ 45.45) รองลงมา

คือ ตอนเชากอนเรียน (รอยละ 18.18) พักกลางวัน ( รอยละ 18.18) และ ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

(รอยละ 18.18) นักศึกษาสวนใหญใชระยะเวลาในการเลนตอครั้ง คือ มากกวา 1.30 ช่ัวโมง - 2 

ช่ัวโมง (รอยละ 48.48) รองลงมาคือนอยกวา 30 นาที (รอยละ 33.33) และ 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 

(รอยละ 18.18)   

นักศึกษาสวนใหญเขาใชเฟซบุก กลุมปด VisComArt48 เมื่อมีขอความเตือนวามีโพสตใหม 

(รอยละ45.45 ) รองลงมาคือ ทุกวัน (รอยละ 18.18)  2-3 วันตอสัปดาห (รอยละ 18.18)  และ 1 วัน

ตอสัปดาห (รอยละ 18.18) เมื่อถามประโยชนท่ีไดรับจากการใชเฟซบุก นักศึกษาสวนใหญตอบวา

ไดรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบานเพิ่มเติมจากการส่ังงานในหองเรียน (รอยละ 81.82) 

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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รองลงมาคือไดสอบถามผูสอนและเพื่อนๆ เมื่อมีขอสงสัยเรื่องการบาน/งานท่ีมอบหมาย (รอยละ

18.18)   

ดานปญหาและอุปสรรคการใชเฟซบุก กลุมปด VisComArt48  นักศึกษาสวนใหญตอบวา

ไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ (รอยละ 33.33) รองลงมาคือ งานท่ีสงหาย / ครูหาไมเจอ (รอยละ 

30.30)  และเมื่อถามผลกระทบของการใชเฟซบุก นักศึกษาสวนใหญตอบวาเลนเฟซบุกเพลิน จนลืม

ทําการบาน (รอยละ 66.67) รองลงมาคือ ไมมีผลกระทบใด ๆ (รอยละ 33.33) 

2.  การอภิปรายผล 

2.1   ดานการพัฒนาเว็บบล็อก (weblog)  

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณภาพของเนื้อหาดานความถูกตอง ความเหมาะสมและ

ความครบถวนสมบูรณ โดยภาพรวมคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ=4.36)  

ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอการออกแบบเว็บบล็อก ดานการจัดองคประกอบ การใชสี 

การส่ือความหมาย การเช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก โดยภาพรวมคาเฉล่ียความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก (µ=4.36) ไมทราบท่ีมา 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดปรับปรุงและพัฒนาเว็บบล็อกตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลว ได

แนะนําใหผูเรียนเขาใชเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ ผูวิจัยไดโพสต (Post) เปนเรื่องส้ัน 

ๆ กับเนื้อหาท่ีเขียนเปนหัวขอตางๆ แบงเปน 6 หนวย (Unit) บรรจุในเว็บบล็อก   

2.2  ดานการประเมินประสิทธิภาพของการใชเว็บบล็อก (Weblog)  

2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) 

คะแนนเฉล่ียของนักศึกษากอนเรียน มีคาเฉล่ียเลขคณิต (µ) เทากับ 4.7  และมีคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 1.76  สวนคะแนนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเลขคณิต (µ) เทากับ 

6.22 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 1.02  จึงสรุปไดวา นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชเว็บ

บล็อก (Weblog) สงเสริมการรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวากอนการเรียน  แสดงใหเห็นวา การใชเว็บบล็อกเพื่อสงเสริมการเรียนรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึน  

สอดคลองกับวิทยานิพนธของอาภามาศ  นิโกรธา (2553) ท่ีศึกษาการพัฒนา

บทเรียนผานเว็บ เรื่องทักษะการเขียนเรียงความโดยใชเว็บบล็อกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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2.2.2   คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบลอ็ก (Weblog)  

พบวา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) ดานเนื้อหา 

อยูในระดับมาก (µ=3.76) โดยนักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในสวนของความถูกตองของเนื้อหา 

(µ=3.91) รองลงมาคือความสมบูรณของเนื้อหา และความยาวเหมาะสมความและทันสมัยของ

เนื้อหา (µ=3.85)  และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการออกแบบเว็บบล็อกอยูในระดับมาก 

(µ=3.84) นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในสวนของรูปแบบ ขนาด และสีของตัวหนังสือ ชัดเจน 

สวยงาม อานงาย(µ=4.00) รองลงมาคือการจัดรูปแบบและองคประกอบของเว็บบล็อก งายตอการ

อาน และการใชงาน และการวางตําแหนงเมนู หมวดหมู ปุมตางๆ เหมาะสมตอในการใชงาน เขาใจ

งาย (µ=3.91)   โดยภาพรวม นักศึกษามีความคิดเห็นตอคุณภาพของเว็บบล็อก (Weblog) ท่ี

พัฒนาข้ึน เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป โดยมีคาเฉล่ียท้ังดาน

เนื้อหาและดานการออกแบบอยูในระดับมาก (µ=3.80) 

สอดคลองกับวิทยานิพนธของอาภามาศ  นิโกรธา (2553) ท่ีศึกษาการพัฒนา

บทเรียนผานเว็บ เรื่องทักษะการเขียนเรียงความโดยใชเว็บบล็อกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บ เรื่อง ทักษะการเขียนเรียงความ โดย

ใชเว็บบล็อกอยูในระดับมาก (µ=4.18, σ=0.15)  และสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร ธาราติกา

นนท ท่ีศึกษาการใช Blog เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน : กรณีศึกษารายวิชาการเขียน

เชิงสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน พบวานักศึกษามี

ความพึงพอใจตอการเรียนแบบบรรยาย โดยใช Blog ในระดับมาก  

2.3  ดานลักษณะการใชเครือขายสังคมออนไลน 

ผูวิจัยไดใชส่ือสังคมออนไลน (Social Network) ไดแก Face book กลุมปด 

VisComArt48 ในการแจงขาวสารความเคล่ือนไหวของเนื้อหา ขาวสารความรูใหมท่ีเกิดข้ึนในเว็บ

บล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.5)  สวนใหญใชเฟซบุกผานมือถือ 

Smart Phone (รอยละ 84.85) รองลงมาคือ คอมพิวเตอรสาธารณะ/รานอินเตอรเน็ต (รอยละ 

15.15)  สถานท่ีท่ีนักศึกษาใชเฟซบุกมากท่ีสุด คือ บานสวนตัว (รอยละ 51.52)  รองลงมาคือบานเชา 

(รอยละ 30.30) และ วิทยาลัยเพาะชาง (รอยละ 18.18)   

ชวงเวลาท่ีนักศึกษาเขาเฟซบุกบอยท่ีสุด คือ ทุกครั้งท่ีมีเวลาวาง (รอยละ 45.45) รองลงมา

คือ  ตอนเชากอนเรียน (รอยละ 18.18) พักกลางวัน (รอยละ 18.18) และตอนเย็นหลังเลิกเรียน (รอย

ละ 18.18)  นักศึกษาสวนใหญใชระยะเวลาในการเลนตอครั้ง คือ มากกวา 1.30 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง 
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(รอยละ 48.48) รองลงมาคือนอยกวา 30 นาที (รอยละ 33.33) และ 30 นาที - 1 ช่ัวโมง (รอยละ 

18.18)   

นักศึกษาสวนใหญเขาใชเฟซบุกกลุมปด VisComArt48 เมื่อมีขอความเตือนวามีโพสตใหม 

(รอยละ 45.45 ) รองลงมาคือ ทุกวัน (รอยละ 18.18)  2-3 วันตอสัปดาห (รอยละ 18.18) และ 1 วัน

ตอสัปดาห(รอยละ 18.18) เมื่อถามประโยชนท่ีไดรับจากการใชเฟซบุก นักศึกษาสวนใหญตอบวา

ไดรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบาน เพิ่มเติมจากการส่ังงานในหองเรียน (รอยละ 81.82) 

รองลงมาคือไดสอบถามผูสอนและเพื่อนๆ เมื่อมีขอสงสัยเรื่องการบาน/งานท่ีมอบหมาย (รอยละ

18.18)   

ดานปญหาและอุปสรรคการใชเฟซบุก กลุมปด VisComArt48  นักศึกษาสวนใหญตอบวา

ไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ (รอยละ 33.33) รองลงมาคือ งานท่ีสงหาย / ครูหาไมเจอ (รอยละ 

30.30)  และเมื่อถามผลกระทบของการใชเฟซบุก นักศึกษาสวนใหญตอบวาเลนเฟซบุกเพลิน จนลืม

ทําการบาน (รอยละ 66.67) รองลงมาคือ ไมมีผลกระทบใด ๆ (รอยละ 33.33) 

3.  ขอเสนอแนะ 

4.1  ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้ 

ควรเลือกใชเว็บบล็อกสําเร็จรูปจาก wordpress.rmutr.ac.th เพราะจะมีความยืดหยุนใน

การทํางานมากกวา wordpress.com 

4.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการใชเว็บบล็อกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาอื่นๆ โดยเพิ่มประชากร

และกลุมตัวอยางใหมากข้ึน 

 

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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ตัวอยางเว็บบล็อก (Weblog) 

เว็บบล็อก (Weblog) http://photovis.rmutr.ac.th/ สนับสนุนการเรียนรูวิชาการ

ถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป 

 

 



76 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

1.  รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินแบบสอบถาม (questionnaire) รายขอ (item) 

เพื่อศึกษาความเท่ียงตรง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1) ดร. สมใจ  สืบเสาะ   

รองคณบดีฝายบริหารและแผน  คณะศิลปะศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

2) ดร. สุรกิจ  ปรางสร   

อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

3) ผศ. ดร. กัลยา  นามสงวน   

อาจารยประจําสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร  ประจําพื้นท่ีเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

4) ดร. ปยพล  ไพจิตร   

ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  รายช่ือผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพของเว็บบล็อก (Weblog) ดานคุณภาพของเนื้อหาและดาน

การออกแบบเว็บบล็อก (Weblog)  

1. ผศ. ดร. สมพร  สุขะ 

ผูอํานวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

2. ผศ. ดร. ชลิดา  ทรงประสิทธิ์   

อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ   ภาควิชาออกแบบ  วิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

3. อาจารยมนตชัย  นอยคําสิน   

อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร  

ภาควิชาเทคโนโลยีส่ือสารและอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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แบบสอบถามประเมนิคุณภาพเว็บบล็อกและสื่อสังคมออนไลน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามออนไลนเพื่อใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและ

ดานการออกแบบ  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีเว็บบล็อกวิชาการถายภาพ

เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป  และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาท่ีมีตอ 

Facebook กลุมปด VisComArt48 ดังนี้ 

1.   แบบประเมินคุณภาพของเว็บบลอ็ก (Weblog) PhotoVIS สําหรับผูเช่ียวชาญ 

คําช้ีแจง  :  แบบสอบถามนี้ มีจุดประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหาดานความถูกตอง ความเหมาะสมและความครบถวน

สมบูรณ 

2)  เพื่อประเมินการออกแบบเว็บบล็อก (Weblog) ดานการจัดองคประกอบ การใชสี 

การส่ือความหมาย การเช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก  

เพื่อนําขอมูลและคําแนะนําใชปรับปรุงและพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog)  เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูวิชาการวิจัยเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบ

นิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

หมายเหตุ  กอนตอบแบบสอบถามนี้  ขอความกรุณาทานไปท่ีเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ 

เพื่อประกอบการตอบแบบประเมิน 

ผูวิจัย : ผศ. พิพิษณ  สิทธิศักด์ิ 

วิทยาลัยเพาะชาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โทรศัพทท่ีทํางาน 026238790-5 ตอ 6312  

โทรศัพทมือถือ 09-2268-9969 , โทรสาร 0-2225-7631  

e-mail : pipit.pch@hotmail.com และ pipit.s@rmutr.ac.th 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ 

1) ช่ือ-นามสกุล ผูเช่ียวชาญ   

2) สาขาวิชาท่ีทานสังกัด    

3) การศึกษาสูงสุดของทาน 

 ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี 

4) สาขาท่ีทานสําเร็จการศึกษา    

http://photovis.rmutr.ac.th/
mailto:pipit.s@rmutr.ac.th
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นดานเนื้อหา 

คําช้ีแจง : ผูตอบแบบประเมิน กรุณาพิจารณาเนื้อหาแตละหัวขอของบทท่ี 1 – 7 จากเว็บบล็อก 

http://photovis.rmutr.ac.th/เพื่อประกอบการตอบแบบประเมิน 

โดยใหทานประเมินคุณภาพของเนื้อหา ดานความถูกตอง ความเหมาะสม และความครบถวน

สมบูรณ  จากหัวขอตอไปนี้ 

(ความหมายของระดับการประเมิน  คือ 1 =  นอยท่ีสุด  2  = นอย  3  =  ปานกลาง  4 = มาก  5 = 

มากท่ีสุด) 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

1) หัวขอเนื้อหาครอบคลุมตามคําอธิบาย

รายวิชา 

     

2) ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับ

วัตถุประสงค 

     

3) ความชัดเจนของอธิบายเนื้อหา      

4) ความถูกตองของเนื้อหา      

5) ความสมบูรณของเนื้อหา      

6) ความถูกตองของภาษาท่ีใช      

7) ความเหมาะสมในการเรียงลําดับของเนื้อหา      

8) ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง      

9) ความยาวของเนื้อหาแตละหัวขอเหมาะสม      

10) ความเหมาะสมของภาพท่ีใชประกอบ

บทเรียน 

     

  

http://photovis.rmutr.ac.th/
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นดานการออกแบบเว็บบลอ็ก (Weblog) 

คําช้ีแจง : ผูตอบแบบประเมิน กรุณาพิจารณาการออกแบบจากเว็บบล็อก 

http://photovis.rmutr.ac.th/เพื่อประกอบการตอบแบบประเมิน 

โดยใหทานประเมินดานการจัดองคประกอบ การใชสี การส่ือความหมาย การเช่ือมโยง 

(link) และ interactive ของเว็บบล็อก  จากหัวขอตอไปนี้ 

(ความหมายของระดับการประเมิน  คือ 1 =  นอยท่ีสุด  2  = นอย  3  =  ปานกลาง  4 = มาก  5 = 

มากท่ีสุด) 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด 

(1) 
นอย 

(2) 
ปานกลาง 

(3) 
มาก 

(4) 

มากท่ีสุด 

(5) 

11) การออกแบบหนาเว็บบล็อกเหมาะสมกับ

ลักษณะวิชา 

     

12) การจัดรูปแบบและองคประกอบของเว็บ

บล็อกงายตอการอานและการใชงาน 

     

13) รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร

เหมาะสมและอานงาย 

     

14) ตําแหนงของเมนู หมวดหมู ปุมและทิศทาง

เหมาะสมตอในการใชงาน เขาใจงาย 

     

15) รูปภาพ ภาพกราฟก วีดิโอคลิป สอดคลอง

กับเนื้อหาภายในเว็บ และส่ือความหมายได

ถูกตอง 

     

16) การจัดหมวดหมูของขอมูลเปนระบบ 

ชัดเจน 

     

17) การเช่ือมโยง ลิงค (Link) ไปยังสวนตางๆ 

เปนรูปแบบท่ีเขาใจงาย อานไดอยางชัดเจน

และสะดวกตอการสืบคนขอมูล 

     

18) ความถูกตองในการเช่ือมโยงหนาเว็บเพจท้ัง

ภายในและภายนอก 

     

19) ความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูล      

20) ระบบติดตอส่ือสารโตตอบกับผูเรียน

เหมาะสม 

     

http://photovis.rmutr.ac.th/
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2.   แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อกวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนเิทศศิลป 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้  มีจุดประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) 

http://photovis.rmutr.ac.th/ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องาน

ออกแบบนิเทศศิลป สาขาออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

ซึ่งขอมูลท่ีจากแบบประเมินนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเว็บบล็อก ในอนาคตให

ดียิ่งข้ึน  การประเมินครั้งนี้จะไมมีผลใดๆ แกผูกรอกขอมูลท้ังส้ิน และจะไมเผยแพร

ขอมูลของผูกรอกขอมูล โดยเด็ดขาด  

หมายเหตุ  กอนตอบแบบสอบถามนี้  ขอความกรุณาทานไปท่ีเว็บบล็อก  http://photovis.rmutr.ac.th/ 

เพื่อประกอบการตอบแบบประเมิน 

ผูวิจัย : ผศ. พิพิษณ  สิทธิศักด์ิ 

วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โทรศัพทท่ีทํางาน 026238790-5  ตอ 6312  โทรศัพทมือถือ 09-2268-9969  

โทรสาร 0-2225-7631  

e-mail : pipit.pch@hotmail.com และ pipit.s@rmutr.ac.th 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

1.  เพศ 

1) ชาย 

2) หญิง 

2.  สถานท่ีนักศึกษาใชอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด 

1) วิทยาลัยเพาะชาง 

2) บานสวนตัว 

3) รานอินเตอรเน็ต 

4) บานเชา 

5) อื่น ๆ  
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3. ทานเขาเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/บอยเพียงใด 

1) เขาเปนประจํา 

2) คอนขางบอย 

3) นานๆ ครั้ง 

4) ไมเคยเขา 

5) อื่น ๆ  

4. ลักษณะการเขาใชงานเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ 

1) อานตามโพสต (Post) อยางเดียว 

2) อานตามโพสต (Post) และเนื้อหา 

3) อานเนื้อหาในหนาจอคอมพิวเตอรเพียงเดียว 

4) อานเนื้อหาและ Download เนื้อหามาเก็บไว 

5) Download เนื้อหามากอน แลวอานทีหลัง 

6) อื่น ๆ 

5. นักศึกษาทราบความเคล่ือนไหวใหม ๆ เกี่ยวกับเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ จาก

ทางใด 

1) Facebook 

2) Google 

3) เพื่อนบอกตอ 

4) การแจงของอาจารยในช้ันเรียน 

5) อื่น ๆ 

  

http://photovis.rmutr.ac.th/
http://photovis.rmutr.ac.th/
http://photovis.rmutr.ac.th/
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานเนือ้หา 

ผูตอบแบบประเมิน กรุณาพิจารณาเนื้อหาแตละหัวขอของบทท่ี 1-6 ดานความถูกตอง ความ

เหมาะสม และความครบถวนสมบูรณ  จากเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/ เพื่อ

ประกอบการตอบแบบประเมิน  กรุณาคลิกเมาสลงในชองระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีพิจารณา

แลวเห็นวาเปนขอเลือกท่ีเหมาะสม หากมีความคิดเห็นหรือขอแนะนําเพิ่มเติม กรุณาเขียนลงใน

ชองวางท่ีกําหนดให  

แบบประเมินนี้ กําหนดระดับการประเมินเปน 5 ระดับ คือ  1 = นอยท่ีสุด   2 = นอย   3 = ปาน

กลาง    4 = มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด 

(1) 
นอย 

(2) 
ปานกลาง 

(3) 
มาก 

(4) 

มากท่ีสุด 

(5) 

1. เนื้อหาครอบคลุมท้ังรายวิชา 
     

2. เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา      

3. การใชภาษาในการอธิบายเนื้อหาชัดเจน 

นาสนใจ อานเขาใจงาย 

     

4. ความถูกตองของเนื้อหา      

5. ความสมบูรณของเนื้อหา      

6. ความถูกตองของภาษาท่ีใชอธิบายเนื้อหา      

7. การเรียบเรียงเนื้อหาเรียงลําดับ เขาใจงาย      

8. ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง      

9. เนื้อหาแตละหัวขอ/บทเรียน มีความยาว

เหมาะสม และทันสมัย 

     

10. ภาพประกอบชัดเจน และสอดคลองกับ

เนื้อหา 

     

  

http://photovis.rmutr.ac.th/
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ตอนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจเว็บบล็อก (Weblog) ดานการออกแบบ 

ผูตอบแบบประเมิน กรุณาพิจารณาดานการออกแบบ ดานการเช่ืองโยงลิงก (link) และดานเนื้อหา 

จากเว็บบล็อก http://photovis.rmutr.ac.th/  เพื่อประกอบการตอบแบบประเมิน   

กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนขอเลือกท่ี

เหมาะสม  

หากมีความคิดเห็นหรือขอแนะนําเพิ่มเติม กรุณาเขียนลงในชองวางท่ีกําหนดให  

แบบประเมินนี้ กําหนดระดับคุณภาพเปน 5 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง    4 

= มาก และ 5 = มากท่ีสุด 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด 

(1) 
นอย 

(2) 
ปานกลาง 

(3) 
มาก 

(4) 

มากท่ีสุด 

(5) 

1) การออกแบบหนาแรก (Home Page) ของเว็บ

บล็อก เหมาะสมกับลักษณะวิชา 

     

2) การจัดรูปแบบและองคประกอบของเว็บบล็อก งาย

ตอการอานและการใชงาน 

     

3) รูปแบบ ขนาด และสีของตัวหนังสือ ชัดเจน 

สวยงาม อานงาย 

     

4) การวางตําแหนงเมนู หมวดหมู ปุมตางๆ เหมาะสม

ตอในการใชงาน เขาใจงาย 

     

5) รูปภาพ ภาพกราฟก วีดิโอคลิป สอดคลองกับ

เน้ือหาภายในเว็บ และสื่อความหมายไดถูกตอง 

     

6) การจัดหมวดหมูของขอมูลเปนระบบ ชัดเจน      

7) การเชื่อมโยงลงิก (link) ไปยังสวนตาง ๆ เปน

รูปแบบท่ีเขาใจงาย อานไดอยางชัดเจน และ

สะดวกตอการสืบคนขอมูล 

     

8) ความถูกตองของการเชื่อมโยงลิงก (link) ไปเน้ือหา

ภายในและภายนอกเว็บบล็อก 

     

9) ความเร็วในการแสดงผล และการดาวนโหลดขอมูล      

10) ระบบการติดตอสื่อสารโตตอบกับผูเรียนเหมาะสม      

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  

http://photovis.rmutr.ac.th/


84 

3.   แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ Facebook กลุมปด VisComArt48 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเครือขายสังคม

ออนไลน เฟสบุค(Facebook) https://www.facebook.com/  กลุมปด VisComArt48 

เพื่อสนับสนุนการเรียนวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป สาขาออกแบบนิเทศ

ศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ซึ่งขอมูลท่ีจาก

แบบประเมินนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อการเรียน

การสอนในอนาคตใหดียิ่งข้ึน 

การประเมินครั้งนี้จะไมมีผลใดๆ แกผูกรอกขอมูลท้ังส้ิน และจะไมเผยแพรขอมูลของผูกรอกขอมูล 

โดยเด็ดขาด  

หมายเหตุ : กอนตอบแบบสอบถามนี้  ขอความกรุณาทานไปท่ี เฟสบุค (Facebook)  

https://www.facebook.com/  กลุมปด VisComArt48 เพื่อประกอบการตอบแบบประเมิน 

ผูวิจัย : ผศ. พิพิษณ  สิทธิศักด์ิ 

วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โทรศัพทท่ีทํางาน 026238790-5  ตอ 6312  โทรศัพทมือถือ 09-2268-9969  

โทรสาร 0-2225-7631    e-mail : pipit.pch@hotmail.com และ pipit.s@rmutr.ac.th 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

1.  เพศ  

1) ชาย 

2) หญิง 

  

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
mailto:pipit.s@rmutr.ac.th
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ตอนท่ี 2  ลักษณะการใชเฟสบุค 

1. นักศึกษาใชเฟสบุคผานอุปกรณใดมากท่ีสุด 

1) มือถือ Smart Phone 

2) Tablet 

3) Notebook 

4) คอมพิวเตอร  PC / Mac สวนตัว 

5) คอมพิวเตอรของสถานศึกษา 

6) คอมพิวเตอรสาธารณะ/รานอินเตอร 

7) อื่น ๆ  

2.  สถานท่ีนักศึกษาใชเฟสบุคมากท่ีสุด 

1) วิทยาลัยเพาะชาง 

2) บานสวนตัว 

3) บานเชา 

4) รานอินเตอรเน็ต 

5) อื่น ๆ  

3.  ชวงเวลาใดท่ีนักศึกษาเขาเฟสบุคบอยท่ีสุด 

1) ตอนเชากอนเรียน 

2) พักกลางวัน 

3) ทุกครั้งท่ีมีเวลาวาง 

4) ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

5) กลางคืนกอนเริ่มทําการบาน 

6) เปดท้ิงไวตลอดเวลาท่ีทํางาน 

7) กลางคืนกอนนอนหลับ 

8) อื่น ๆ  

4.  ระยะเวลาในการเลนตอครั้ง 

1) นอยกวา 30 นาที 

2) 30 นาที-1 ช่ัวโมง 

3) มากกวา 1 ช่ัวโมง-1.30 ช่ัวโมง 

4) มากกวา 1.30 ช่ัวโมง-2ช่ัวโมง 

5) มากกวา 2 ช่ัวโมง 

6) อื่น ๆ  
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5.  ความถ่ีในการใชเขาเฟสบุค กลุมปด VisComArt48 

1) ทุกวัน 

2) 2-3 วันตอสัปดาห 

3) 1 วันตอสัปดาห 

4) เขากลุมนี้เมื่อมีขอความเตือนวามีโพสตใหม 

5) เมื่อครูแจงในหองเรียนใหเขาดู 

6) อื่น ๆ  

6. ประโยชนท่ีไดรับจากการใชเฟสบุค กลุมปด VisComArt48  

1) ไดรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบาน เพิ่มเติมจากการส่ังงานในหองเรียน 

2) ไดรับขอมูลเพิ่มข้ึนจากลิงกท่ีผูสอนหรือเพื่อนโพสตมาใชในการเรียนหรือพัฒนาตนเอง 

3) ไดเห็นตัวอยางงานท่ีเพื่อนโพสตสงทางเฟสบุค 

4) รูสึกอุนใจท่ีสามารถติดตอส่ือสารกับเพื่อนไดตลอดเวลา 

5) ไดสอบถามผูสอนและเพื่อนๆ เมื่อมีขอสงสัยเรื่องการบาน/งานท่ีมอบหมาย 

6) อื่น ๆ  

7  ปญหาและอุปสรรคการใชเฟสบุค กลุมปด VisComArt48  

1) ไมมีอินเตอรเน็ตใช 

2) อินเตอรเน็ตชา 

3) การอัพโหลดสงงานยุงยาก 

4) งานท่ีสงหาย / ครูหาไมเจอ 

5) ไมมีปญหาและอุปสรรคใด ๆ 

6) อื่น ๆ  

8. ผลกระทบของการใชเฟสบุค 

1) เลนเฟสบุคเพลิน จนลืมทําการบาน 

2) คนหาโพสตเกี่ยวกับการบานไมเจอ 

3) ทะเลาะหรือโตเถียงหรือขัดแยงกับเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

4) ถูกครู/อาจารยตําหนิ เพราะเลนเฟสบุคในหองเรียน 

5) ต่ืนสายไปเรียนไมทันเพราะเลนเฟสดึก 

6) ไมมีผลกระทบใด ๆ 

7) อื่น ๆ  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  

https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.facebook.com/%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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ภาคผนวก ง 

ลักษณะของแบบสอบออนไลน 

1.  แบบสอบถามประเมินคุณภาพเนื้อหาและการออกแบบเว็บบล็อก (Weblog) สําหรับ

ผูเช่ียวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหาดานความถูกตอง ความเหมาะสมและความครบถวน

สมบูรณ และดานการออกแบบเว็บบล็อก เพื่อประเมินคุณภาพดานการจัดองคประกอบ การใชสี 

การส่ือความหมาย การเช่ือมโยง (link) และ interactive ของเว็บบล็อก เพื่อนําขอมูลและ

คําแนะนําใชปรับปรุงและพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) จํานวนผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
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2.   แบบสอบถามออนไลน ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชเว็บบล็อก (Weblog) 

http://photovis.rmutr.ac.th/  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาการถายภาพเพื่องานออกแบบ

นิเทศศิลป 

 
 

3.   แบบประเมินความพึงพอใจ Facebook กลุมปด VisComArt48 
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1. ช่ือ – นามสกุล :  นายพิพิษณ  สิทธิศักด์ิ 

2. ตําแหนงปจจุบัน :  ผูชวยศาสตราจารย  

3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได  :  วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

เลขท่ี 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขต พระนคร กรงุเทพฯ 10200   

โทรศัพท 02-6238790-5 ตอ 6312 

E-mail  :  pipit.s@rmutr.ac.th และ pipit.pch@hotmail.com  

4. ประวัติการศึกษา 

1) ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การศึกษามหาบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา  ปพุทธศักราช 2535 

2) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก การศึกษาบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา  ปพุทธศักราช 2526 

5.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

การตัดตอวีดิทัศนระบบนอนลิเนียร 

6.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 

งานวิจัย “การใชเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูวิชาภาพยนตรและวีดิทัศน

เบ้ืองตน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร”  งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

ประจําปงบประมาณรายได  2554 

งานวิจัย “การใชเว็บบล็อก (Weblog) และเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูวิชาการวิจัยเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

ออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร” ประจําป

งบประมาณรายได  2555 

งานวิจัย “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่อง การตัดตอวีดิทัศนระบบนอน

ลิเนียร”ประจําปงบประมาณรายได  2556 
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